Kamienna Góra, dnia 11 października 2013 r.
Gmina Kamienna Góra
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Góra
tel. 75 610 62 92
fax. 75 744 28 57

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZIMOWE UTRZYMANIE
DRÓG GMINNYCH
w sezonie 2013/2014 Rejon II
I. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
Postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia
29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity: Dz.U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r. ze zm.)
Niniejsze postępowanie zostanie ogłoszone do dnia 12.10.2013 r. w Biuletynie Zamówień
Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień
Publicznych
www.uzp.gov.pl.,
na
stronie
internetowej
Zamawiającego
–
www.bip.kamiennagora.tensoft.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra
II. Przedmiot zamówienia.
Zimowe utrzymanie dróg obejmuje odśnieżanie jezdni i posypywanie na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu wg. V standardu zimowego utrzymania dróg, zgodnie
z Zarządzeniem Wójta Gminy Kamienna Góra nr 33/09 z dnia 28 września 2009 r. wraz
z późniejszymi zmianami oraz dokumentowanie wykonanych usług w formie filmu .avi,
a po okresie zimowym sprzątnięcie z drogi materiału uszorstniającego.
UWAGA:
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie
rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach
publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005 r., nr 230, poz.1960) do posypywania
mogą być używane środki niechemiczne (piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm
i kruszywo naturalne lub sztuczne o uziarnieniu do 4 mm) oraz środki chemiczne
wymienione w Rozporządzeniu.
REJON II obejmuje:
- drogi gminne i gminne wewnętrzne leżące w obrębie zabudowań n/w wsi: Dębrznik,
Ptaszków, Czadrów, Krzeszów, Lipienica, Jawiszów, Olszyny, Krzeszówek,
Gorzeszów, Dobromyśl i Kochanów.
Łączna długość dróg rejonu II wynosi około 24 km.
III. Opis sposobu przygotowania oferty.
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny,
musi być podpisana przez Wykonawcę oraz musi zawierać informacje i dokumenty
wymagane w specyfikacji.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
a) W części pierwszej oferty, Wykonawca umieszcza:
- datę sporządzenia oferty,
- dane składającego ofertę – nazwa firmy, adres,
- ścisłe określenie przedmiotu oferty,
- wartość ceny oferty brutto (z VAT-em, jeżeli Wykonawca płaci ten podatek),
- numer telefonu kontaktowego.
IZP. 7031.4.1.2013

Strona 1/5

b) W części drugiej oferty, Wykonawca umieszcza:
• wykaz sprzętu, który zostanie wykorzystany w akcji zimowego utrzymania dróg,
• oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia, specyfikacją
istotnych warunków zamówienia i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
• oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w niniejszym postępowaniu
o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy,
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków,
o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia,
którego wykonanie powierzy podwykonawcom – art. 36 ust. 4 ustawy PZP.
Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz ich ocena
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące :
1)

posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawień,

2)

posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
W części dotyczącej potencjału technicznego Wykonawca musi dysponować dla
każdego pojazdu ("odśnieżającego i posypującego") sprzętem umożliwiającym
rejestrowanie (nagrywanie) pracy sprzętu na drogach gminnych, określonym w pkt.
V.
Wykonawca musi dysponować co najmniej trzema jednostkami sprzętowymi.

4)

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału
w postępowaniu oraz Wykonawców, którzy nie wykażą braku podstaw do wykluczenia
z powodu nie spełnienia warunków wymienionych w art. 24 ust.1 Ustawy.
Spełnienie warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia
Warunki udziału spełniał będzie każdy Wykonawca, który złoży stosowne oświadczenia
i dokumenty zgodne z pkt IIIb SIWZ.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu w zakresie:
✔ reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
✔ złożenia oferty,
✔ zawarcia umowy.
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie wymagane
oświadczenia i dokumenty składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie.
Wadium
Wykonawca wniesie wadium w wysokości 1 000,00 PLN (tysiąc złotych) w terminie do dnia
21/10/2013 r. do godz. 9 : 50
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
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- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z 9.11.2000 r. o utworzeniu PARP (Dz.U. Nr 109 poz. 1158 wraz z późniejszymi
zmianami).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego Nr 04 8395 0001 0000 2075 2009 0033.
Wadium wniesione w pieniądzu jest skuteczne z chwilą wpływu środków na konto
zamawiającego.
Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona
do oferty.
Wadium wnoszone w innej formie – oryginał dokumentu – wykonawca dołącza do oferty.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem, że zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 lub
pełnomocnictw, chyba że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
Zamawiajacy zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
Oferta nie zabezpieczona w wymaganym terminie wadium, spowoduje wykluczenie
wykonawcy przez zamawiającego. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez
jednego z uczestników konsorcjum.
Wadium wybranego wykonawcy zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego umowy.
V. Warunki wymagane od Wykonawców.
Wykonawca musi posiadać telefon komórkowy, pod którym będzie można
kontaktować się z nim podczas prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.
Każda pracująca jednostka sprzętowa, dla której Wykonawca będzie rozliczał udział
w akcji zimowego utrzymania dróg musi być wyposażona w kamerę (np. kamerę
samochodową z kartą o pojemności nie mniejszą jak 64G) dokumentującą
rzeczywistą pracę sprzętu - nagrywanie filmu w trakcie odśnieżania dróg gminnych.
Zapis video musi być dokonany w formacie .avi o rozdzielczości nie mniejszej jak
720x 480 pikseli (30 klatek/s). Na zapisie musi być uwidoczniona data oraz godzina
przejazdu.
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Nagranie z akcji zimowego utrzymania dróg musi być dostarczone na nośniku
elektronicznym (płyta DVD lub inny nośnik umożliwiający przeniesienie zapisu
do bazy danych Zamawiającego) wraz z kartami drogowymi podpisanymi przez
sołtysa. Dostarczone z nagraniem nośniki elektroniczne muszą być chronologicznie
opisane datami. Wykonawca obowiązkowo musi udokumentować nagraniem czas
pracy sprzętu podczas prowadzenia odśnieżania i posypywania dróg gminnych.
Jednostkowy czas pracy sprzętu obejmuje jednocześnie koszty związane z zakupem
i instalacją urządzeń nagrywających, nagrywaniem filmu w trakcie odśnieżania dróg
gminnych, zgrywaniem danych na nośniki elektroniczne i przekazaniem ich
Zamawiającemu.
Wpisany w karcie drogowej czas pracy sprzętu, dla którego Wykonawca nie
udokumentuje przejazdu w formie zapisu video, nie będzie stanowił podstawy
do rozliczenia należności za wykonaną pracę.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę
dokumenty.
VI. Termin realizacji zamówienia:
Sezon zimowy 2013/2014 r. - do 15 kwietnia 2014 r.
VII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
- cena brutto za jedną godzinę pracy sprzętu

-

100 %

VIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Wykonawca podaje jedną, średnią cenę godziny pracy sprzętu podczas zimowego
odśnieżania i posypywania na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. W cenie tej
należy również uwzględnić koszt materiału zużytego do posypywania na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu, sprzątnięcie z jezdni materiału uszorstniającego po
okresie zimowym, podatek od towarów i usług VAT oraz koszty dojazdu do
poszczególnych wsi.
Wykonawca jest obowiązany do posprzątania z jezdni materiału uszortstniającego
do końca kwietnia 2014 r. Sprawdzenie wykonania sprzątnięcia materiału
uszorstniającego z dróg gminnych zostanie przeprowadzony przez pracowników
Urzędu Gminy wraz Wykonawcą.
W przypadku nie wykonania prac związanych z posprzątaniem dróg gminnych
w określonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do zlecenia wykonania
zastępczego ze środków zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IX. Termin składania ofert.
Ofertę, w zaklejonej w sposób trwały kopercie oznaczonej hasłem „Przetarg - zimowe
utrzymanie dróg”, należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze,
Al. Wojska Polskiego 10, pokój nr 201 (sekretariat) w terminie do dnia: 21 października
2013 r. do godz. 950. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
Wszystkie oferty otrzymane po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać
złożoną przez siebie ofertę. Po upływie w/w terminu nie można wycofać oferty lub
wprowadzić do niej zmian.
X. Termin otwarcia ofert.
Publiczne otwarcie ofert i odczytanie zebranym nazwy Wykonawców i oferowanych cen,
nastąpi w dniu 21 października 2013 r. o godz. 1000 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy
w Kamiennej Górze, Al. Wojska Polskiego 10.
XI. Termin ważności ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 20 listopada 2013 r.
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XII. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym.
Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są:
Kierownik Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych - Witold Bogumiło oraz Tomasz
Urbański, pokój nr 307 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamiennej Górze, tel. 75 610-63-74.
XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy wniesienia, w dniu zawarcia umowy,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy – zgodnie z art. 148 PZP, wg jego wyboru
w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2. ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego Nr 04 8395 0001 0000 2075 2009 0033.
Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5 % szacunkowej wartości przedmiotu umowy.
Szacunkowa wartość przedmiotu umowy wynosi:
Rejon II – iloczyn średniej liczby godzin z ostatnich trzech lat pracy sprzętu i ceny
jednostkowej podanej w ofercie dla prowadzonego postępowania przetargowego (sezon
zimowy 2012/2013)
402 godz. x cena z oferty Wykonawcy = wartość umowy
wartość umowy x 5% = wysokość wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XIV. Postanowienia końcowe.
Do specyfikacji załączono wzór oferty, z którego Wykonawca może skorzystać.
W treści oferty Wykonawca zobligowany jest podać informacje jaką część zamówienia
zamierza powierzyć podwykonawcy.
XV. Środki Ochrony Prawnej Przysługujące Wykonawcy
Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI „Środki ochrony
prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. Nr 113 poz. 759 z dnia 25.06.2010 r.ze zm.).
Załączniki:
– wzór oferty
– istotne postanowienia umowy dla rejonu II

Zatwierdzam:
Zastępca Wójta
mgr Janina Sawicka

Kamienna Góra, dnia 11.10.2013 r.
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