
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
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Głuszyca: Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuszyca w sezonie 

2013/2014 

Numer ogłoszenia: 214561 - 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 dróg w Gminie Głuszyca w 

sezonie 2013/2014. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zimowe utrzymanie dróg to: 

likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie 

obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego 

wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, 

w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, 

niskie temperatury); 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 całodobowych dyżurów. 1.1. Zimowe utrzymanie dróg w 

Obwodzie I - obejmuje: ul. Zielona, Cmentarna - przy posterunku Policji, Cmentarna - zjazd z ul. Kłodzkiej 

pomiędzy budynkami 7 - 11, Kłodzka - dojazd do budynków 27-29, Polna, Grunwaldzka - dojazd do 

budynków nr 31-33, Grunwaldzka - dojazd do budynków 58, 60, 62, Grunwaldzka - parking przy Urzędzie 

Miejskim, Leśna, Dolna, Wysoka, Plac Targowy, Parking przy punkcie Totalizatora Sportowego, 

Włókniarzy, Częstochowska, Dąbrowskiego, Górna, Przemysłowa, Niecała, Bohaterów Getta, Bohaterów 
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Getta - dojazd do budynków 28-30, Parkowa. Ogółem 9 195 mb. 1.2. Zimowe utrzymanie dróg w Obwodzie 

II - obejmuje: ul. Górnośląska, Mazurska, Pomorska, Sienkiewicza - przy zabudowie szeregowej, 

Sienkiewicza - dojazd do budynku nr 31, Sienkiewicza - dojazd do budynków 22-24, Zdrojowa, Ogrodowa, 

11-go Listopada, Piastowska, Łącznik Kolejowa - Piastowska, Lipowa, Warszawska, Krasickiego, 

Warskiego, Pionierów, Łukasiewicza, Sudecka - Łomnica Granna droga do budynku nr 37, Sudecka - 

Łomnica droga do budynku nr 11, Sudecka - Łomnica droga do budynku nr 41, Trzy Strugi - dojazd do 

budynków 2a, 2b, 2d, Sudecka - dojazd do budynków 2p, 2r, 2s, Wiejska - dojazd do budynku 43a Ogółem 

10 788 mb. 1.3. Zimowe utrzymanie dróg w Obwodzie III - obejmuje: ul. Gdańska, Sierpnica droga na 

Osówkę, Kościuszki - dojazd do budynków nr 3, 7, 9, 11,Grunwaldzka - plac postojowy przy bud. 77, 

Pamięci Narodowej - droga do budynku nr 3b, Świerkowa - dojazd do budynku 28, Świerkowa - dojazd do 

budynku 32. Ogółem 4 250 mb. Szczegółowy wykaz Obwodów do zimowego utrzymania dróg stanowi 

załącznik nr 10 do SIWZ.. 

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:  tak, liczba części: 3. 

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 
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III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże że: 

zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 

jedno zamówienie w zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego 

postępowania przetargowego (usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg lub chodników w 

zakresie odśnieżania). 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  

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli będzie dysponował 

odpowiednim potencjałem technicznym: a)dla Obwodu I i II wymagane jest dysponowanie 

pojazdem wyposażonym w pług i piaskarkę, ciągnik wyposażonym w pług oraz koparko-

ładowarką, b)dla Obwodu III wymagane jest dysponowanie pojazdem wyposażonym w pług i 

piaskarkę oraz koparko-ładowarką. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z 

formułą spełnia - nie spełnia. Przed podpisaniem umowy sprzęt powinien być sprawdzony pod 

względem technicznym i przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej 

chwili. Pojazdy muszą być dopuszczone do ruchu drogowego i posiadać aktualne badania 

techniczne i ubezpieczenie od OC. Nośniki pługów odśnieżnych powinny mieć zamontowane 

płyty czołowe. Pojazdy używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości 

zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej 

zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i 

oznaczania pojazdów (Dz. U. 2007 r., Nr 186, poz. 1322 z późn. zm.). Zamawiający nie określa 

szczegółowo rodzaju koparko - ładowarki ani pojemności łyżki kopiącej. Koparko - ładowarka ma 

służyć do rozsuwania nagromadzonego śniegu, a w przypadku jego dużej ilości - również do jego 

wywozu. 

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 

zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Głuszyca. 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 
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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 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;  

� 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.  

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 
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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 

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 
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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. 

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  

Strony dopuszczają ewentualne zmiany następujących postanowień umowy: 1)zmianę terminu gotowości 
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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. 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 10:15, 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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuszyca w sezonie 2013/2014. Obwód I. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zimowe utrzymanie dróg w 

Obwodzie I - obejmuje: ul. Zielona, Cmentarna - przy posterunku Policji, Cmentarna - zjazd z ul. 

Kłodzkiej pomiędzy budynkami 7 - 11, Kłodzka - dojazd do budynków 27-29, Polna, Grunwaldzka - 

dojazd do budynków nr 31-33, Grunwaldzka - dojazd do budynków 58, 60, 62, Grunwaldzka - parking 

przy Urzędzie Miejskim, Leśna, Dolna, Wysoka, Plac Targowy, Parking przy punkcie Totalizatora 

Sportowego, Włókniarzy, Częstochowska, Dąbrowskiego, Górna, Przemysłowa, Niecała, Bohaterów 

Getta, Bohaterów Getta - dojazd do budynków 28-30, Parkowa. Ogółem 9 195 mb. 

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

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.03.2014.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuszyca w sezonie 2013/2014. Obwód II. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zimowe utrzymanie dróg w 

Obwodzie II - obejmuje: ul. Górnośląska, Mazurska, Pomorska, Sienkiewicza - przy zabudowie 
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szeregowej, Sienkiewicza - dojazd do budynku nr 31, Sienkiewicza - dojazd do budynków 22-24, 

Zdrojowa, Ogrodowa, 11-go Listopada, Piastowska, Łącznik Kolejowa - Piastowska, Lipowa, 

Warszawska, Krasickiego, Warskiego, Pionierów, Łukasiewicza, Sudecka - Łomnica Granna droga do 

budynku nr 37, Sudecka - Łomnica droga do budynku nr 11, Sudecka - Łomnica droga do budynku nr 

41, Trzy Strugi - dojazd do budynków 2a, 2b, 2d, Sudecka - dojazd do budynków 2p, 2r, 2s, Wiejska - 

dojazd do budynku 43a Ogółem 10 788 mb. 

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

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.03.2014.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Zimowe utrzymanie dróg w Gminie Głuszyca w sezonie 2013/2014. Obwód III. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zimowe utrzymanie dróg w 

Obwodzie III - obejmuje: ul. Gdańska, Sierpnica droga na Osówkę, Kościuszki - dojazd do budynków 

nr 3, 7, 9, 11,Grunwaldzka - plac postojowy przy bud. 77, Pamięci Narodowej - droga do budynku nr 

3b, Świerkowa - dojazd do budynku 28, Świerkowa - dojazd do budynku 32 Ogółem 4 250 mb. 

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

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.03.2014.  

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  
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