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

www.zebrzydowice.pl 

 

Zebrzydowice: Wykonanie prac zwi ązanych z Akcj ą zima na drogach gminnych 

na terenie sołectw: Zebrzydowice Górne, Zebrzydowic e Dolne i Marklowice 

Górne w Gminie Zebrzydowice.  

Numer ogłoszenia: 149351 - 2015; data zamieszczenia : 13.10.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

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:  Wykonanie prac związanych z Akcją zima na drogach 

gminnych na terenie sołectw: Zebrzydowice Górne, Zebrzydowice Dolne i Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykonanie prac związanych z Akcją zima 

na drogach gminnych na terenie sołectw: Zebrzydowice Górne, Zebrzydowice Dolne i Marklowice Górne w Gminie 

Zebrzydowice. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem dróg gminnych i parkingów 

pługami oraz usuwaniu oblodzeń na terenie sołectw Zebrzydowice Górne, Zebrzydowice Dolne i Marklowice Górne. 

Zakres czynności obejmuje: a/ odśnieżanie dróg, placów, parkingów i chodników / wg załączonego wykazu / b/ 

posypywanie materiałem posypowym i solą miejsc niebezpiecznych, skrzyżowań, wzniesień, zakrętów na drogach oraz 

chodników dla pieszych piaskiem / materiał posypowy, sól , piasek zapewnia zleceniobiorca / c/ zapewnienie 

przejezdności dróg gminnych d/ zapewnienie gotowości do podjęcia działań związanych z zimowym utrzymaniem dróg 

od 30.10.2015 r do 15.04.2017 r z możliwością wcześniejszego uruchomienia lub przedłużenia w zależności od 

warunków atmosferycznych e/ zapewnienie stałego całodobowego dyżuru telefonicznego przez Wykonawcę przez cały 

okres objęty umową / za przedmiotowy zakres usługi nie przewiduje się odrębnej płatności /. W ofercie należy podać 

n/w ceny: A1- koszt wykonania 1 godz. akcji czynnej ciągnika z pługiem A2 - koszt wykonania 1 godz. akcji czynnej 

zestawu chodnikowego / ciągnik z pługiem o masie własnej do 1,5 t / A3 - koszt wykonania 1 godz. akcji czynnej 

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
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ciągnika z rozrzutnikiem - koszt wykonania 1 godz. pracy ciągnika z rozrzutnikiem z solą - koszt wykonania 1 godz. 

pracy koparko - ładowarki - koszt wykonania 1 godz. pracy ładowarki - koszt wykonania 1 godz. pracy samochodu 

ciężarowego z pługiem - koszt pracy ręcznego posypywania chodników piaskiem Zamawiający zastrzega sobie prawo 

montażu urządzeń GPS na sprzęcie Wykonawcy dla potrzeb monitoringu i kontroli. Wykonawca winien zapewnić w 

przypadku intensywnych opadów śniegu wymagających prowadzenia akcji w sposób ciągły rezerwowej obsady 

kadrowej - kierowców sprzętu do kontynuowania akcji. Wykonawca winien posiadać sprzęt w ilości adekwatnej do 

specyfiki zadania w minimalnej ilości: - ciągnik z pługiem w ilości min. 5 szt, w tym co najmniej 2 szt ciągników 

czteronapędowych o mocy min. 70 KM - posypywarka / rozrzutnik / w ilości 3 szt. - zestaw chodnikowy / ciągnik z 

pługiem o masie własnej do 1,5 t / - ponadto w przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu wykonawca 

winien zapewnić możliwość dysponowania sprzętem ciężkim własnym lub wynajętym, uruchamianym na polecenie 

zamawiającego w ilości 5 szt łącznie / np. samochód ciężarowy z pługiem, koparko - ładowarka, ładowarka / 

Wykonawca powinien podać ceny pracy w/w sprzętu w poz. 3 oferty wykonawcy a także zestawu chodnikowego 

ciągnika z pługiem do odśnieżania chodników o masie własnej nie przekraczającej 1,5 t.. 

II.1.5) 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

Ustawy Pzp 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3. 

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: 15.04.2017. 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 2000 zł. Wadium wnosi się przed 

upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 z dopiskiem: wadium - Wykonanie prac 

związanych z Akcją zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Zebrzydowice Górne, Zebrzydowice Dolne i 

Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice. Wadium wnoszone w pieniądzu uwaza się za złozone w terminie, jezeli 

wpłynęło na konto zamawiajacego przed upływem terminu składania ofert. 

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  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
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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 wykonaniu zimowego utrzymania dróg / każda o wartości co najmniej 

100000 zł brutto. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje niezbędnym sprzętem / 

własnym lub wynajętym / do realizacji przedmiotowego zadania. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

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 

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;  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

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;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

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

przedkłada: 

Page 3 of 5

2015-10-13http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=149351&rok=2015-10-13



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. Forma i treść dokumentów musi być zgodna z 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może 

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  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 0.98  

2 - Termin płatności faktury - 0.02  

IV.2.2) 

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 Prawo zamówień publicznych. Ponadto przewiduje się zmiany umowy polegające na: 

1.Uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: - konieczności udzielenia zamówienia 

dodatkowego -sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację robót - 

zaistnienia siły wyższej - przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego 2. Zmianie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z 

których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację umowy. 3. 

Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Ustawodawcę przepisów dotyczących stawki 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
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procentowej należnego podatku VAT. 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:  22.10.2015 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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