Gózd: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie
zimowym 2013/2014 oraz usługi koparko – ładowarką
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd , ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie,
tel. 048 3202097, faks 048 3202097.
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 na terenie gminy Gózd w sezonie zimowym 2013/2014 oraz usługi koparko ładowarką.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymanie dróg gminnych na
terenie gminy Gózd w sezonie zimowym 2013/2014 oraz usługi koparko - ładowarką z
podziałem na trzy części: Część 1 zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw:
Niemianowice, Piskornica, Budy Niemianowskie, Lipiny Podgóra, Czarny Lasek, Karszówka,
Drożanki, Gózd, Kuczki Wieś, Kuczki Kolonia. Część 2 zimowe utrzymanie dróg gminnych
na terenie sołectw: Kłonów, Kłonówek Kolonia, Kłonówek Wieś, Wojsławice, Grzmucin,
Małęczyn Stary, Małęczyn Nowy, Kiedrzyn, Klwatka. Część 3 usługi koparko - ładowarką w
zakresie prac bieżących zlecanych przez Gminę Gózd. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określony został w załączniku - specyfikacja techniczna.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Zamawiający dopuszcza zamówienie
uzupełniające, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i
polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 45.52.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający
uzna jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie zrealizował co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym
utrzymaniu dróg w okresie jednego sezonu zimowego lub jednego roku
budżetowego o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca dysponuje lub
będzie dysponował następującym sprzętem: część 1 zamówienia:
pługopiaskarka - 1 szt, pług lemieszowy z nośnikiem - 1 szt, część 2
zamówienia: pługopiaskarka - 1 szt, pług lemieszowy z nośnikiem - 1 szt,
część 3 zamówienia: koparko - ładowarka - 1 szt. Z uwagi na to, że wykonanie
usługi zimowego utrzymania dróg gminnych dla Części 1 i 2 ma się odbywać
w tym samym terminie, Wykonawcy składający oferty na więcej niż jedną
część zamówienia muszą udokumentować, że dysponują w/w potencjałem
technicznym dla każdej części oddzielnie. Dla każdej części oddzielnie
oznacza, iż Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część musi
wykazać się potencjałem technicznym proporcjonalnie do ilości części np.
Składając ofertę na trzy części - zapewnić: - pługopiaskarka - 2 szt. - pług
lemieszowy z nośnikiem - 2 szt. - koparko - ładowarka - 1 szt.

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;



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 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, 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;

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
Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączonym wzorze umowy. Istnieje
możliwość wprowadzenia zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Kierując się zapisami art. 144 ust.
1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza
dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach: 1. Zmiana terminu
realizacji umowy: a. jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj.
niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie
powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było
uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych,
katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 2.
zmiana stawki VAT w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie. Ostateczną decyzję w
sprawie dokonania zmian postanowień umowy podejmuje Kierownik Zamawiającego
zatwierdzając protokół konieczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Goździe ul. Radomska 7, 26-634 Gózd.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 18.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Goździe ul. Radomska 7, 26-634
Gózd.
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw:
Niemianowice, Piskornica, Budy Niemianowskie, Lipiny Podgóra, Czarny Lasek, Karszówka,
Drożanki, Gózd, Kuczki Wieś, Kuczki Kolonia.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymanie dróg
gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie sołectw:
Niemianowice, Piskornica, Budy Niemianowskie, Lipiny Podgóra, Czarny Lasek,





Karszówka, Drożanki, Gózd, Kuczki Wieś, Kuczki Kolonia. Przewidywany zakres
odśnieżania dróg gminnych pługiem lemieszowym - 220 godzin i zwalczanie śliskości
zimowej - 420 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw: Kłonów,
Kłonówek Kolonia, Kłonówek Wieś, Wojsławice, Grzmucin, Małęczyn Stary, Małęczyn
Nowy, Kiedrzyn, Klwatka..






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje: wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymanie dróg
gminnych na terenie gminy Gózd w sezonie zimowym 2013/2014 zimowe utrzymanie
dróg gminnych na terenie sołectw: Kłonów, Kłonówek Kolonia, Kłonówek Wieś,
Wojsławice, Grzmucin, Małęczyn Stary, Małęczyn Nowy, Kiedrzyn, Klwatka.
Przewidywany zakres odśnieżania dróg gminnych pługiem lemieszowym - 220 godzin
i zwalczanie śliskości zimowej - 420 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Usługi koparko - ładowarką w zakresie prac bieżących zlecanych
przez Gminę Gózd.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje wykonanie usługi koparko - ładowarką w zakresie prac
bieżących zlecanych przez Gminę Gózd. Przewidywany zakres pracy sprzętu - 200
godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.52.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

