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

www.zebrzydowice.pl 

 

Zebrzydowice: Wykonanie prac zwi ązanych z Akcj ą zima na terenie 

soł ectw: Zebrzydowice Dolne, Zebrzydowice Górne i Mark lowice Górne 

w Gminie Zebrzydowice.  

Numer ogłoszenia: 388210 - 2012; data zamieszczenia : 09.10.2012 

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:  Wykonanie prac związanych z Akcją zima na 

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

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykonanie prac związanych z 

Akcją zima na terenie sołectw: Zebrzydowice Dolne, Zebrzydowice Górne i Marklowice Górne w Gminie 

Zebrzydowice. Zakres robót obejmuje: - odśnieżenie dróg gminnych pługami - usuwanie oblodzeń Opis 

robót: 3.1 Zimowe utrzymanie dróg gminnych w latach 2012 i 2013 obejmuje: a/ odśnieżanie dróg, placów, 

parkingów i chodników / wg załączonej mapki / na terenie sołectw Zebrzydowice Górne, Zebrzydowice 

dolne i Marklowice Górne pługami czołowymi zawieszanymi b/ posypywanie materiałem posypowym i solą 

miejsc niebezpiecznych, skrzyżowań, wzniesień, zakrętów na drogach gminnych oraz chodników pieszych 

piaskiem w sołectwach Zebrzydowice Górne, Zebrzydowice Dolne i Marklowice Górne / materiał posypowy, 

sól i piasek do posypywania zapewnia zleceniobiorca / 3.2. Zapewnić przejezdność dróg gminnych. 3.3. 

Zapewnienie gotowości do podjęcia działań zwiazanych z zimowym utrzymaniem dróg od 29.10.2012 r do 

31.03.2013 r z możliwością wcześniejszego uruchomienia lub przedłużenia w zależności od warunków 

atmosferycznych. 3.4. Zapewnienie stałego całodobowego dyżuru telefonicznego przez wykonawcę od 
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01.12.2012 r do 31.03.2013 r z mozliwoscią wcześniejszego uruchomienia oraz przedłuzenia w zależności 

od warunków atmosferycznych, nie przewiduje się odrębnej płatności za dyspozycyjność. 3.5. Termin akcji 

zima: od 01.12.2012 r do 31.03.2013 r z możliwością wcześniejszego uruchomienia oraz przedłuzenia w 

zależności od warunków atmosferycznych. 3.6. Oferent zapewni mozliwość dysponowania sprzętem 

ciężkim własnym lub wynajętym uruchamianym na polecenie zamawiajacego w przypadku wystąpienia 

obfitych opadów śniegu w ilości 5 sztuk łącznie. Np. - samochód ciężarowy z pługiem - koparko - 

ładowarka - ładowarka Oferent 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.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje mozliwość udzielenia zamówienia uzupełniajacego o którym mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.03.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga złozenia wadium w wysokości 1500 PLN Wadium 

wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

konto zamawiajacego Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0030 4283 0011 z 

dopiskiem : wadium na Wykonanie prac związanych z Akcją zima na terenie sołectw Zebrzydowice Dolne, 

Zebrzydowice Górne i Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice. Wadium wnoszone w pieniądzu uważa 

się za złozone w terminie, jeżeli wpłynęło na konto zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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

SPEŁNIANIA 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  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży aktualny odpis z 
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właściwego rejestru, jeśli 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 niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie, że 

posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje / własnym lub 

wynajętym / sprzętem mechanicznym w ilości zapewniajacej wykonanie usługi w ciągu max 6 

godzin od uruchomienia akcji, po ustąpieniu opadów lub wystąpieniu oblodzenia. 

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  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zabezpieczone środki 

finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 20000 zł. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 

lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami  

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 
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zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na 

podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków 

finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

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

składania ofert. 

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

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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  

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  

� nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 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 niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub innych dokumentów potwierdzających ten fakt, jeżeli 
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Wykonawca wykaże w ofercie udział podmiotów trzecich. 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy dopuszcza mozliwość zmian w umowie, jezeli zajdą 

przesłanki art. 67 pkt 5 a lub b Ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto przewiduje się zmiany 

umowy polegajace na: 1. uzasadnionym przedłużeniu terminu realizacji umowy w razie wystąpienia: - 

koniecznosci 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 zamawiajacego 2. Zmianie powszechnie obowiazujacych przepisów prawa, których uchwalenie lub 

zmiana nastąpiła po dniu zawarcia niniejszej umowy a z których treści wynika koniecznosć lub zasadność 

wprowadzenia zmian majacych wpływ na realizację umowy. 3. Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki 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:  19.10.2012 

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 
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nieprzyznania 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 by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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