
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.zebrzydowice.pl 

 

Zebrzydowice: Wykaszanie poboczy dróg gminnych na t erenie Gminy 

Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne.  

Numer ogłoszenia: 75837 - 2014; data zamieszczenia:  08.04.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Zebrzydowice , ul. ks. A. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, woj. śląskie, tel. 032 

4755107, faks 032 4693266. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zebrzydowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy 

Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykaszanie poboczy dróg gminnych na 

terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwie Zebrzydowice i Marklowice Górne. Przedmiotem zamówienia jest 3-krotne 

wykoszenie poboczy dróg gminnych na długości 53,08 km na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2014 w sołectwie 

Zebrzydowice i Marklowice Górne. Usługa obejmuje obustronne wykoszenie poboczy na szerokość 2 m. Podstawą 

wykonania roboty będzie przekazany wykaz dróg objętych wykaszaniem. Koszenie poboczy obejmuje obustronną 

szerokość pasa drogowego o wymiarze 2,0 m. Szerokość koszenia określona jest od ostatniego utwardzonego 

elementu drogi tj. - nawierzchni utwardzonej jezdni - krawężnika ograniczającego jezdnię / jeśli jest istniejący / - 

utwardzonego pobocza / jeśli występuje na drodze / - chodnika bądź obrzeża betonowego ograniczającego ciąg 

pieszy / jeśli występuje / Zamawiający wymaga wykonania nie mniej niż trzech pełnych koszeń w ciągu sezonu 

letniego. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm. Prace powinny być tak prowadzone by nie 

występowało zagrożenie bezpieczeństwa dla osób trzecich, a także by nie następowało uszkodzenie pojazdów lub 

innych urządzeń obcych. Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się 

wykaszarkami ręcznymi równolegle z głównym koszeniem. Po przeprowadzonych pracach należy natychmiast 

uprzątnąć zanieczyszczenia z jezdni, chodników oraz urządzeń odwadniających. W ofercie należy podać: A - koszt 3 

krotnego wykoszenia poboczy dróg gminnych o łącznej powierzchni każdego cyklu koszenia - 212320 m2. B- okresu 

realizacji jednokrotnego cyklu koszenia - w dniach. 
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II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp do 

wysokości 15000 PLN brutto. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 77.31.20.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.10.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA 

TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Nie dotyczy 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - co 

najmniej 2 usługi polegające na wykaszaniu poboczy dróg o wartości co najmniej 35000 zł brutto każda. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Nie dotyczy 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Nie dotyczy 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 
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dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi 

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 

przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych 

podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące 

tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

- Formularz ofertowy - Pełnomocnictwo do podpisania oferty / oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 

oryginałem przez notariusza /, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą - lista / wykaz / 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 albo informacja o tym, że 

Wykonawca nie należy do tej grupy kapitałowej. Forma i treść dokumentów musi być zgodna z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może zamawiający żądać 

oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza możliwość zmian w umowie, jeżeli zajdą przesłanki art. 67 pkt 

5 a lub b Ustawy Pzp Przewidywane zmiany umowy: 1. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie 

wstrzymanie / wznowienie robót ze względu na: a/ niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 

wykonywanie usługi co wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru b/ rezygnację z części robót 2. Wykonawca 

nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia realizacji poszczególnych cykli koszenia jeśli przedłużenie 

terminu wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 3. W przypadkach, w których wystąpiła konieczność 

wstrzymania realizacji usługi dopuszcza się przedłużenie terminu jej realizacji o tyle dni ile trwało wstrzymanie realizacji 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia: a/ będącej skutkiem ustawowej zmiany obowiazującej stawki 

podatku VAT lub wprowadzenia nowego podatku b/ ograniczenia zakresu wykonywanych robót c/ w uzasadnionych 

przypadkach, jeżeli zajdą przesłanki art. 67 pkt 5 a lub b Ustawy Pzp 5. Przyczyny dokonywania zmian postanowień 

umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach / notatka służbowa, pismo 

wykonawcy itp. / 6. W rezultacie dokonania czynności opisanych w powyższych punktach może dojść do podpisania 

przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią 

katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, lecz nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  

www.zebrzydowice.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Zebrzydowice 

Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 pokój nr 40. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  16.04.2014 godzina 

09:45, miejsce: Urząd Gminy Zebrzydowice Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 pokój nr 40. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 

środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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