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

www.renskawies.pl/bip

Reńska Wieś: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Re ńska Wie ś

Numer ogłoszenia: 460980 - 2013; data zamieszczenia : 13.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Reńska Wieś , ul. Pawłowicka 1, 47-208 Reńska Wieś, woj. opolskie, tel. 077 4820107, faks 077 4820123.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.renskawies.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 gminnych i powiatowych na terenie gminy Reńska Wieś.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy

Reńska Wieś tj.: 1. Odśnieżanie i posypywanie ok. 78 km dróg gminnych we wszystkich sołectwach gm. Reńska Wieś: Łężce, Bytków, Pociękarb,

Radziejów, Większyce, Długomiłowice, Reńska Wieś, Dębowa, Pokrzywnica, Komorno, Poborszów, Mechnica, Kamionka, Gierałtowice i

Naczysławki. 2. Odśnieżanie i posypywanie 35,86 km dróg powiatowych. Odśnieżanie sprzętem umożliwiającym utrzymanie dróg w standardzie V

kategorii odśnieżania tj.: jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Dopuszczalne

odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu: luźny - 16 godzin; zajeżdżony - występuje; nabój śnieżny - występuje; zaspy - do 24 godzin.

Dopuszczalne przerwy w komunikacji - do 24 godzin. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia pracy od chwili ustabilizowania warunków

klimatycznych (ustanie opadów), w szczególnych przypadkach (długotrwałe zamiecie i opady śniegu) do rozpoczęcia odśnieżania w trakcie

trwania zjawisk na każde żądanie (telefoniczne) Zamawiającego. Kolejność odśnieżania dróg, zakres i konieczność każdorazowo ustalana będzie

przez Zamawiającego. Codziennie Zamawiający potwierdzać będzie czas pracy Wykonawcy oraz przyjmować relację o ilości dróg odśnieżonych

po zakończeniu odśnieżania. Cena za odśnieżanie liczona będzie w roboczogodzinach efektywnego czasu odśnieżania (bez czasu napraw i

przestojów). Wykonawca powinien dysponować środkami technicznymi przystosowanymi do odśnieżania dróg w ilości i parametrach technicznych

gwarantującymi sprawne wykonanie usługi. Do celów sporządzania oferty należy przyjąć, że posypywanych będzie 20% dróg które należy

odśnieżyć. Posypywanie sprzętem umożliwiającym utrzymanie dróg w standardzie V kategorii odśnieżania tj.: jezdnia posypana na odcinkach

decydujących o możliwości ruchu. Dopuszczalne odstępstwa od standardu od stwierdzenia wystąpienia zjawiska: gołoledź - 8 godzin; śliskość

pośniegowa - występuje. Dopuszczalne przerwy w komunikacji - do 24 godzin. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia posypywania w

trakcie trwania zjawisk na każde żądanie (telefoniczne) Zamawiającego. Kolejność posypywania dróg, zakres i konieczność każdorazowo ustalana

będzie przez Zamawiającego. Zamawiający potwierdzać będzie czas pracy Wykonawcy oraz przyjmować relację o ilości dróg posypanych po

zakończeniu posypywania. Cena za posypywanie liczona będzie w roboczogodzinach efektywnego czasu posypywania (bez czasu napraw i

przestojów). Wykonawca powinien dysponować mieszanką piaskowo-solną (zawartość soli min. 10%) i środkami technicznymi przystosowanymi

do posypywania dróg w ilości i parametrach technicznych gwarantującymi sprawne wykonanie usługi..

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: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM



III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie pobiera się

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat tj. od 21.11.2010 r. do 21.11.2013 r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie - usług polegających na realizacji zimowego utrzymania dróg o wartości co najmniej 50 000,00 zł

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Dysponowanie taborem niezbędnym do realizacji zamówienia. Stawiane wymagania: co najmniej 1 piaskarka i 1 odśnieżarka

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1

USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę 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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 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

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)

1. Oświadczenie (druk nr 10) potwierdzające prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym

posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. 2. Oświadczenie Wykonawcy (druk nr 1) o

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 3. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do

SIWZ wzoru druku. 4. Istotne postanowienia umowy zaakceptowane wraz z kartą gwarancyjną. 5. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru

załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę.

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.renskawies.pl/bip

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Reńska Wieś 47-208 REŃSKA WIEŚ

UL.PAWŁOWICKA 1, pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  21.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat

Urzędu Gminy Reńska Wieś (pokój nr 6) adres: 47-208 REŃSKA WIEŚ UL. PAWŁOWICKA 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 nieprz yznania środków pochodz ących z

bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


