
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: bip.gryfow.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi 

 

 

Gryfów Śląski: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014 - 

Gmina Gryfów Śląski 

Numer ogłoszenia: 436364 - 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 
 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski , Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, woj. 

dolnośląskie, tel. 075 7813185. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfow.pl 

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w 

sezonie 2013/2014 - Gmina Gryfów Śląski. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

usługa zimowego utrzymania dróg gminnych w Sołectwach Gminy Gryfów Śląski: 1. Krzewie Wielkie, 

Młyńsko, ul. Rzepakowa - 12 km. 2. Rząsiny - 9 km. 3. Ubocze - 14 km. 4. Wieża - 5,5 km. 5. 

Wolbromów - 2 km. polegająca na odśnieżaniu oraz zwalczanie gołoledzi i śliskości pośniegowej na 

wskazanych w wykazie drogach gminnych, parkingach, placach, skrzyżowaniach z innymi drogami i 

koleją, przystanków autobusowych, przejść dla pieszych, mostów, wiaduktów, oraz innych miejsc 

wyznaczonych przez Zamawiającego. Rozpoczęcie prac następować będzie nie później niż po 2 

godzinach od wystąpienia opadu, a w przypadku opadów nocnych nie później niż przed godzina 6.00 

rano. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy o konieczności podjęcia prac. Wykonawca ma 

obowiązek każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu rozpoczęcie i zakończenie prac telefonicznie, 

faksem lub wiadomością SMS. Tel., fax - 757811257, Tel. kom. - 667777145. Do wykonania czynności 

wyżej opisanych Wykonawca użyje własnego sprzętu i materiałów. Do usuwania śliskości należy 

stosować materiały zgodne 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. Nr 230 z 2005 r. poz. 1960), takimi jak: solanka, sól wilgotna, sól drogowa 

czy mieszanina chlorku sodu z chlorkiem wapnia, oraz stosowaniu środków zwiększających 

szorstkość, takich jak: piasek o uziarnieniu do 2 mm, kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm, 

kruszywo kamienne o uziarnieniu 2-4 mm, mieszanki solno-piaskowej.. 

 



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie opisuje warunku. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający dokona weryfikacji zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego 

zamówienia na podstawie informacji zawartych w złożonych przez Wykonawcę dokumentach i 

oświadczeniach. Zamawiający uzna, że wykonawca jest zdolny do wykonania zamówienia jeżeli z 

dokumentów, o których mowa w punkcie VII SIWZ będzie wynikało, że: a. Dla części 1 i 3: 

Wykonawca zrealizował min. dwa zamówienia, polegające na usłudze odśnieżania o łącznej wartości 

min. 50 tyś. zł. brutto z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Dla pozostałych części Zamawiający nie opisuje warunku. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie opisuje warunku. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający dokona weryfikacji zdolności wykonawcy do należytego wykonania udzielanego 

zamówienia na podstawie informacji zawartych w złożonych przez Wykonawcę dokumentach i 

oświadczeniach. Zamawiający uzna, że wykonawca jest zdolny do wykonania zamówienia jeżeli z 

dokumentów, o których mowa w punkcie VII SIWZ będzie wynikało, że: b. Dla wszystkich części: 

Wykonawca oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie opisuje warunku. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

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; 

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

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

należy przedłożyć: 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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 pkt III.5) 

1. Wypełniony formularz ofertowy - (zał. nr 1) 2. Informacja na temat podwykonawców jeśli dotyczy 

(zał. nr 9) 

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 się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zgodnie z zapisami SIWZ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://bip.gryfow.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta 

Gryfów Śląski, Rynek 1-Ratusz, 59-620 Gryfów Śląski. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2013 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski, Rynek 1-Ratusz, 59-620 Gryfów Śląski. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie 

 

 

                                                                                                                             BURMISTRZ  
                                                                                                                        (-) OLGIERD PONIŹNIK 


