
BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI OGŁASZA 

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: 

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI W 

2009 ROKU. 

 

Gryfów Śląski: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI W 2009 

ROKU. 

Numer ogłoszenia: 367951 - 2008; data zamieszczenia: 16.12.2008 

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: UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA 

TERENIE MIASTA GRYFÓW ŚLĄSKI W 2009 ROKU.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

usługa utrzymania czystości na terenie miasta Gryfów Śląski, polegająca na sprzątaniu i zamiataniu 

ulic, chodników, parkingów i przystanków autobusowych, opróżnianiu koszy ulicznych i wywozie 

nieczystości. Szczegółowy wykaz znajduje się w specyfikacji technicznej.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6. 

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Wadium zostało ustalone w wysokości : 5 tyś. zł. (5000,00 zł.) Wadium 

może być wnoszone : 1. w pieniądzu, 2. gwarancjach bankowych 3. gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. Wykonawca wniesie wadium w terminie do 

dnia 23.12. 2008r. do godziny 09.30. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na 

rachunek bankowy PKO BP o/Gryfów Śl. 89 10202124 0000820200111443 w terminie 

umożliwiającym wpływ na konto zamawiającego. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium 

będzie kopia przelewu załączona do oferty. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie. 1. O udzielenie zamówienia mogą 

ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki: Posiadają uprawnienia do wykonania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

24 ust 1 i 2, oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Opis warunków udziału w postępowaniu jakie Zamawiający stawia Wykonawcy 1. W celu 

potwierdzenia przez Wykonawcę posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca: Wykaże, że w 

ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

świadczył przynajmniej jedną usługę sprzątania i oczyszczania miast lub wsi o wartości min. 45 tyś. 

zł., oraz przedstawi dokumenty poświadczające, że usługi te zostały wykonane należycie ( zał. nr 4 ). 

Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem ( zał. nr 3 ) : samochód 

samowyładowczy lub ciągnik z przyczepą o ładowności min. 5 t. zamiatarka mechaniczna o 

szerokości roboczej min. 100 cm. 2. W celu potwierdzenia znajdowania się przez Wykonawcę w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda by 

Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.. 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. W celu 

potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności: Aktualny odpis z 

właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

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

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualne 

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających 

odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 



organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W 

celu potwierdzenia przez Wykonawcę posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz 

dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykazu 

wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, usług, polegających na sprzątaniu i oczyszczaniu miast lub wsi (zał. nr 4 ). Wykazu 

niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie 

dysponował Wykonawca (zał. nr 3 ) Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia 

niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w załączniku nr 3 Wykonawca 

wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. 3. W celu potwierdzenia znajdowania się 

przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

Polisę, a w razie jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 4. Formularz ofertowy ( zał. nr 1 ) 

5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 i art.24 ust. 1,2 

ustawy PZP ( zał. nr 2 ). 

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.gryfow.pl. 

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

Gryfów Śląski Rynek 1-Ratusz 59-620 Gryfów Śląski pok. nr 12. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2008 

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

pok. nr 4 sekretariat. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: nie dotyczy. 

 

 

            

           BURMISTRZ 

         Olgierd Poniźnik 


