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

www.bip.gluszyca.pl 

 

Głuszyca: Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głus zyca w 

sezonie 2013/2014  

Numer ogłoszenia: 214421 - 2013; data zamieszczenia : 15.10.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Głuszyca , ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, woj. dolnośląskie, tel. 074 

8456263, faks 074 8456339. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.gluszyca.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:  Zimowe utrzymanie chodników w Gminie 

Głuszyca w sezonie 2013/2014. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest: 

Zimowe utrzymanie chodników w Gminie Głuszyca w sezonie 2013/2014. Zakres zamówienia: 1.1. Zimowe 

utrzymanie chodników to: likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury 

poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania chodników według poniższego wykazu; utrzymywanie w 

pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem 

przewidzianym do zwalczania skutków zimy; zapewnienie materiałów uszorstniających i soli; pełnienie 

dyżurów. 1.2. Wykaz chodników do odśnieżania: ul. Grunwaldzka: od nr 9 do ul. Leśnej; nr 6-14; nr 25-37; 

nr 28-36; nr 38-48; nr 56-58; nr 41-53; nr 53-81; nr 58-82; nr 83-87 - razem 1,63 km, ul. Sienkiewicza: nr 1-

27; nr 27-39; nr 39-55; nr 59-71; nr 2-10; nr 14-32 - razem 1,30 km, ul. Kolejowa - razem 0,85 km, ul. 

Pionierów; ul. Łukasiewicza; łącznik ul. Częstochowska - ul. Kolejowa - razem 0,90 km, ul. Bohaterów 

Getta - razem 0,40 km, ul. Dolna - razem 0,10 km, ul. Leśna - razem 0,05 km, ul. Kłodzka: nr 2-28; nr 1-35; 

nr 43-93; nr 103-105 - razem 1,15 km. Szczegółowy wykaz chodników do odśnieżania zawiera Załącznik nr 

9 do niniejszej SIWZ.. 
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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 możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

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: 31.03.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium 

III.2) ZALICZKI  

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, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunku 

dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli złoży oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia w/w 

warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wymagane jest dysponowanie co najmniej 

jednym ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub sprzętem równoważnym, służącym do dowozu 

mieszanki materiału uszorstniającego i soli oraz odpowiednią ilością osób zdolnych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, gdyż większość prac będzie się odbywać ręcznie. 

Zamawiający nie wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy będą wykonywać prace z 
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wykorzystaniem urządzeń mechanicznych (np. mini traktorek czy odśnieżarka spalinowa). 

Wszelkie koszty należy jednak uwzględnić przy oferowanej cenie. Ocena spełnienia w/w 

warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tzn. 

osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia do prowadzenia pojazdów służących do 

dowozu materiału uszorstaniającego i soli. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie 

zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli posiada 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, na wartość co najmniej 50 000,00 zł. Jednocześnie Wykonawca potwierdza 

spełnienie warunku posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej 

płynną realizację zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z 

formułą spełnia - nie spełnia 

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 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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami;  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

� 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.  
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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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 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 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 Rzeczyposp olitej 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 
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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.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 - 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 

ustawy - wystawione 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 - Załącznik nr 1 do SIWZ 

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. 
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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  

1.Wykonawca poniesie odpowiedzialność cywilną za skutki niewykonania zadania wynikającego z 

niniejszej umowy. 2.Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 1)Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu kary umowne za: a)opóźnienia w wykonywaniu zadania wynikające z winy Wykonawcy, w 

wysokości 10,0% wynagrodzenia za jednorazowe odśnieżenie netto, za każde stwierdzone opóźnienie, b)

odstąpienia od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i od niego 

zależnych, w wysokości dziesięciokrotnego wynagrodzenia za jednorazowe odśnieżenie netto. 2)

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i od niego zależnych, w wysokości dziesięciokrotnego 

wynagrodzenia za jednorazowe odśnieżenie netto. 3.Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, 

strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 4.Strony dopuszczają ewentualne zmiany 

następujących postanowień umowy: 1)zmianę terminu gotowości zimowej, określonej w §2 ust. 2 umowy, 

spowodowaną opadami atmosferycznymi sezonu zimowego 2013/2014; 2)zmiany osób wykonujących 

czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego 

oraz, że osoby te będą spełniać warunki opisane w SIWZ; 3)zmiany osób biorących udział w 

przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego; 4)zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług. 

5.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do 

umowy, pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.gluszyca.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w 

Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, pok. nr 23. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  23.10.2013 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, Punkt Obsługi 

Klienta, pok. nr 1. 

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

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

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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