Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.lipiany.pl

Lipiany: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy
Lipiany w sezonie zimowy 2011/2012
Numer ogłoszenia: 298031 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipiany , Pl. Wolności 1, 74-240 Lipiany, woj. zachodniopomorskie,
tel. 091-5641-049.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipiany.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na
terenie gminy Lipiany w sezonie zimowy 2011/2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: świadczenie usług sprzętowych przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych na
terenie gminy Lipiany w sezonie zimowym 2011/2012 w wariantach: - odśnieŜanie wraz z
posypaniem lub usuwaniem śliskości, - tylko odśnieŜenie. Całkowita długość dróg na terenie gminy
Lipiany wynosi ok. 48 km . 2. Ponadto w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do
wykonania wszelkich prac niezbędnych przy realizacji zamówienia m. in.: a) uporządkowanie
poboczy dróg gminnych po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg objętych
usługą, b) zabezpieczenie prac pod względem BHP, c) zorganizowanie bazy dla jednostek
sprzętowych na terenie Gminy Lipiany, d) pokrycia szkód powstałych w trakcie realizacji
zamówienia równieŜ wobec osób trzecich. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa

zakres rzeczowy (załącznik nr 6). 4. W celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia
Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w miejscu, gdzie wykonywane będą roboty, w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym. 5. Miejsce realizacji zamówienia Gmina Lipiany, powiat pyrzycki,
województwo zachodniopomorskie. 6. Zamawiający zakupił materiał do usuwania śliskości. W gestii
Wykonawcy zaś będzie zabezpieczyć go i składować na terenie miasta Lipiany, tak aby zapewnić
ciągłość wykonywanych robót. Materiał powinien być składowany w magazynach, pod wiatą lub na
wolnym powietrzu tak aby nie prowadziły do degradacji środowiska naturalnego. 7. Zamawiający
wymaga aby wykonawca celem utrzymywania kontaktu podczas prowadzenia zimowej akcji
dysponował telefonem kontaktowym całodobowym do osoby wskazanej przez Wykonawcę. 8.
Pojazdy samochodowe uŜywane do wykonywania zimowego utrzymania dróg powinny być
wyposaŜone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy Ŝółtej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602 z późniejszymi zmianami)
odpowiadający warunkom określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia l kwietnia 1999 r. (Dz. U. Nr 44 poz.432) w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposaŜenia. Natomiast części urządzeń zamontowanych
na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w §39 w/w
rozporządzenia. 9. Dzień rozpoczęcia i zakończenia okresu zimowego (okres rozliczeniowy)
zostanie podany przez Zamawiającego i uzgodniony z Wykonawcą. W tym czasie Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia zimowego utrzymania dróg. Po rozpoczęciu zimowego
utrzymania dróg, Wykonawca jest zobowiązany do całodobowego pełnienia dyŜurów przy
uwzględnieniu następujących warunków: -dostępność telefoniczna, -przyjmowanie interwencji, prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z obowiązującymi standardami utrzymania.
Wykonawca w czasie prowadzenia utrzymania zimowego dróg, przyjmuje interwencje oraz
wykonuje prace w celu usunięcia przyczyny zgłaszanych interwencji. 10. Podstawą do wystawienia
faktury przez Wykonawcę będzie tygodniowe zestawienie wykonanych prac potwierdzone przez
pracownika gminy pod względem naleŜytego i zgodnie z umową wykonania zadania. UWAGA!
Zamawiający wymaga aby wykonawca przygotowany był do odśnieŜania wszystkich miejscowości
wchodzących w skład Gminy Lipiany od chwili zgłoszenia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

Zamawiający przewiduje powierzenie zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niŜ
50% wartości zamówienia podstawowego. Powierzenie ewentualnych zamówień uzupełniających
będzie polegało w szczególności na powierzenie przedmiotu zamówienia poza terminem

określonym w SIWZ w przypadku wyjątkowo trudnych warunków zimowych. Rozliczenie
zamówień uzupełniających, nastąpi na podstawie stawek z oferty.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w kwocie
500,00 zł (słownie: pięćset złotych) najpóźniej na dzień 23.11.2011 r. do godz. 12.00 i obejmować
okres związania ofertą wynoszący 30 dni, w jednej z form wymienionych w art. 45 § 6 Ustawy PZP:
1.1 pieniądzu; 1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 1.3 gwarancjach
bankowych; 1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 2. Wadium wnoszone w
pieniądzu naleŜy wpłacać przelewem na rachunek bankowy BS Wolin oddział Lipiany nr
20939310102600082420000160 z dopiskiem Wadium w przetargu nieograniczonym - zimowe
utrzymanie dróg. 3. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje sie datę i godzinę uznania
na rachunku bankowym Zamawiającego, a nie datę wydania dyspozycji przelewu. 4. Oryginał
potwierdzenia wniesienia wadium dołącza się do oferty.
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiajacy nie formułuje szczegółowego warunku

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej trzy zadania z zakresu usług stanowiących
przedmiot zamówienia, o łącznej wartości brutto niemniejszej niŜ 100 000 zł brutto, z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem
dokumenty potwierdzającego, Ŝe te usługi zostały wykonane naleŜycie,

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,
dysponuje co najmniej: a) do usuwania śliskości; 1 szt. Piaskarki lub rozrzutnik rolniczy
do rozsypywania mieszanki piaskowo-solnej, b) do odśnieŜania dróg: 1 szt. równiarki, 1
szt. koparko-ładowarki, 1 szt. ciągników rolniczych wyposaŜonych w pługi lemieszowe
przednie, jednostronne, 1 szt. ładowarki typu fadroma, samochód z pługiem cięŜkim.

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

•

Zamawiajacy nie formułuje szczegółowego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Opłacona polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
naleŜycie
•

wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia

•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

•

aktualne

zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie,
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
•

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Ŝe:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złoŜone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby
lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz oferty 2.Zaparafowany projket umowy. 3. W sytuacji wykonawców
działających przez pełnomocnika-pełnomocnictwo.
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza
zmianę umowy w następujących przypadkach: 1) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
(cena jednostkowa) określone w §10 ust. 1 moŜe zostać zmienione w przypadku urzędowej zmiany
stawki podatku VAT. 2) Wynagrodzenie szacunkowe za przedmiot umowy moŜe ulec zwiększeniu,
jeŜeli planowana ilość usług zimowego utrzymania dróg (km) będzie większa w stosunku do ilości,
która została zaplanowana (czego nie moŜna było przewidzieć) lub w wyniku zmiany stawki
podatku VAT cena jednostkowa określona w §10 ust. 1 wzrośnie. 3) W przypadku określonym w pkt
2 wartość szacunkowa wynagrodzenia zostanie ponownie przeliczona w oparciu o nową cenę
jednostkową lub konieczną brakującą liczbę usług (km) zimowego utrzymania dróg. 4) JeŜeli
zajdzie taka konieczność Zamawiający moŜe dokonać zmiany osoby odpowiedzialnej z ramienia
Zamawiającego za prowadzenie spraw związanych z realizacją niniejszej umowy lub osoby
upowaŜnionej do telefonicznego zgłaszania konieczności wyjazdu na drogi. 5) Strony mogą
wydłuŜyć termin wykonywania umowy w razie zaistnienia takiej potrzeby wynikającej z
niekorzystnych warunków atmosferycznych. 6) W razie zaistnienia okoliczności, których nie dało się
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności powstałych w wyniku działania siły
wyŜszej, strony mogą zmienić termin obowiązywania umowy i jej zakres przedmiotowy. 2. Zmiany
do umowy moŜe inicjować Wykonawca lub Zamawiający składając pisemny wniosek do drugiej
strony. 3. Wniosek o dokonanie zmiany w umowie musi zawierać: a) opis zmiany, b) uzasadnienie
zmiany zawierające m.in. korzyści wynikające z wnioskowanej zmiany, c) czas wykonania zmiany

oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 4. Niedopuszczalna jest pod rygorem
niewaŜności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do
umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, innych niŜ określone w §15. 5. Wszelkie zmiany
niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.lipiany.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany, pok. nr 23.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.11.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Lipianach, Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany,
pok. nr 23, pok. nr 18-Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

