Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.baligrod.pl/

Baligród: Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i zwalczanie
śliskości dróg na terenie Gminy Baligród w sezonie 2014/2015
Numer ogłoszenia: 321616 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baligród , Plac Wolności 13, 38-606 Baligród, woj. podkarpackie, tel.
013 4684077, faks 013 4684077.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.baligrod.pl
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 - odśnieżanie
i zwalczanie śliskości dróg na terenie Gminy Baligród w sezonie 2014/2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie
gminy Baligród w sezonie 2014/2015. Zakres zamówienia obejmuje: odśnieżanie i utrzymanie
przejezdności dróg, zatok autobusowych itp. na całej szerokości jezdni, niezależnie od ilości
niezbędnych przejazdów; zapobieganie powstawania oraz usuwanie śliskości przez stosowanie
mieszanki piaskowo-solnej (piasek ostry 0-2 mm); w przypadku zaistnienia warunków pogodowych
powodujących śliskość na jezdni -gołoledzi (opad marznącej mżawki itp.), Wykonawca
zobowiązany jest do jej zwalczenia oraz niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiającego; wykonanie innych prac i podejmowanie działań organizacyjno-technicznych
niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w celu zapewnienia przejezdności i

przejścia oraz w celu ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami
śniegu. Warunki realizacji zamówienia: Drogi gminne i parkingi należy odśnieżać obustronnie na
całej jej szerokości. Zakres usług i szczegółową lokalizację pracy określi każdorazowo pracownik
Urzędu Gminy kierujący akcją zimową. W przypadku intensywnych opadów śniegu w porze nocnej
Wykonawca sam podejmuje decyzję o rozpoczęciu odśnieżania.W pierwszej kolejności, najpóźniej
do godziny 07:00, powinny być odśnieżone drogi główne np. drogi przez wioski, drogi dojazdowe do
szkół itp. W przypadku braku opadów śniegu i gołoledzi, akcji zimowego utrzymania dróg nie
prowadzi się. Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji nie przysługuje wynagrodzenie.
Zamawiający nie przewiduje również płatności z tytułu pełnionych dyżurów i utrzymywania sprzętu i
operatorów w gotowości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swojej gotowości do
prowadzenia zimowego utrzymania dróg od podpisania umowy do 30 kwietnia 2015 r. Ilość
objazdów pługów będzie uzależniona od potrzeb. Po rozpoczęciu usługi Wykonawca zobowiązany
jest do dokumentowania swojej pracy na kartach drogowych (załącznik Nr 6 do SIWZ)
potwierdzanych przez Sołtysa danej miejscowości w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty
wykonania usługi. W kartach muszą być co najmniej zapisy o godzinach, dacie i miejscu pracy
sprzętu (droga, parking), stanie utrzymania dróg i utrudnieniach oraz odległości (kilometrach)
odśnieżonych dróg. Zamawiający przeprowadzał będzie na wybranych odcinkach dróg sprawdzenie
sposobu prowadzenia prac w zakresie zimowego utrzymania dróg na danym zadaniu, oraz
zachowanie utrzymania, a przede wszystkim przejezdności dróg. W przypadku, gdy Wykonawca ze
względu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie z
poleceniem, powinien zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego celem ustalenia i wspólnego
wytyczenia dalszych kroków postępowania dla odpowiedniego utrzymania bądź doprowadzenia do
należytego stanu zasypanych jezdni. Zamawiający wymaga, aby łączność z Wykonawcą była
możliwa przez całą dobę przy pomocy telefonów stacjonarnych, komórkowych, radiotelefonów lub
telefaxów. Zamawiający wymaga również, aby w czasie prowadzenia akcji możliwa była
bezpośrednia łączność Zamawiającego z operatorami (telefon komórkowy, radiotelefon). Jako cenę
ofertową za odśnieżenie należy rozumieć cenę ryczałtową za wykonanie usługi dotyczącej
zimowego utrzymania dróg i placów, polegającą na odśnieżaniu dróg i placów w stanie
pozwalającym utrzymać przejezdność skalkulowaną na 1 kilometr prowadzenia akcji zimowego
odśnieżania. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania umowy (dojazd na miejsce
wykonania zadania, koszty zakupu paliwa, koszty zakupu materiałów, koszty eksploatacji maszyn,
wynagrodzenie pracowników itp.) oraz ilość przejazdów po drogach (tam i z powrotem) potrzebnych
do utrzymania przejezdności poszczególnych dróg. Wykaz dróg do odśnieżania 2014/2015:
Baligród drogi: Podgłębokie 1000 m (każdorazowo odśnieżane z posypywaniem), Ks. Tomasza

Kościa 160 m, Partyzantów i plac Targowy 730 m, 3 Maja 80 m, Adama Mickiewicza i parking koło
nowej szkoły 570 m (każdorazowo odśnieżane z posypywaniem na odcinku od drogi wojewódzkiej
do szkoły), 6-go Sierpnia 420 m, Aleksandra Fredry 150 m, Podzamcze 330 m, 8 Marca 130 m,
Jana Duplaka 300 m, T. Kościuszki 420 m (każdorazowo odśnieżane z posypywaniem), 11
Listopada 440 m, Wincentego Pola 120 m, Wojska Polskiego 60 m, Plac Wolności i parking koło
przedszkola 160 m, Kazimierza Wielkiego i parking (c.woj. kościół) 590 m, Baligród do Słowika 400
m, Baligród do Wajdy 200 m, Baligród do Budzińskiego 250 m. Mchawa drogi: Mchawa chałupki
750 m, Mchawa przez wieś 2300 m, Mchawa do sklepu i par. gim. i Mycio 410 m (każdorazowo
odśnieżane z posypywaniem), Mchawa pogranicze 280 m, Mchawa równia 220 m, Mchawa do
Bobrów 400 m, Mchawa koło Pietrowa 100 m, Mchawa do Herbatki 150 m, Mchawa do Siekańca
160 m, Mchawa do Kuzia 170 m, Mchawa do Kościoła i parking 100 m, Mchawa do Podgórskiego
250 m, Mchawa do Świetlicy 50 m, Mchawa koło rancza 110 m, Mchawa do Indyka 40 m, Mchawa
do M. Gawłowskiej 180 m. Roztoki Dolne drogi: Roztoki przez wieś 1900 m, Roztoki do Kościoła
180 m, Roztoki do Kaczmara Z 50 m, Roztoki do Podsobińskiego 80 m, Zahoczewie drogi:
Zahoczewie za Rzeką 1900 m. Cisowiec drogi: Cisowiec do Świetlicy i kościoła 240 m, Cisowiec do
Masłyka, Pałki 410 m. Kielczawa drogi: Kielczawa do Bończaka 325 m. Bystre drogi: Do Leśnej
Polany 900m. Stężnica drogi: Stężnica do Kisiołka 330 m, Stężnica do Tokarza 150 m, parking koło
Kościoła. Łączna długość dróg do odśnieżania wynosi 18,64 km Dodatkowo, w wyjątkowych
sytuacjach na zlecenie Wójta odśnieżane będą n/w drogi: Mchawa do ujęcia wody, Zahoczewie do
ujęcia wody, Zahoczewie do Prystasza, Zahoczewie do kontenera na Podskale, Nowosiółki do
Lorenca Jabłonki do PGR. Zakres usług (odśnieżania oraz odśnieżania z posypywaniem) i
szczegółową lokalizację pracy określi każdorazowo pracownik Urzędu Gminy kierujący akcją
zimową. Materiały do posypywania Wykonawca zapewni we własnym zakresie..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
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
o

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, iż
dysponuje potencjałem technicznym: - co najmniej 2 pojazdami wyposażonymi w pługi; co najmniej 1 szt. rozsiewacza mechanicznego do mieszanki piaskowo - solnej. Ocena
spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, że
posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość co najmniej 10 000,00 zł.
Jednocześnie Wykonawca potwierdza spełnienie warunku posiadania odpowiedniej
sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej płynną realizację zamówienia. Ocena
spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia.
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 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;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.

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;



wykonawca

powołujący

się

przy

wykazywaniu

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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;



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;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)


zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;



zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.

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)
- formularz ofertowy wraz z załącznikami do SIWZ; - stosowne pełnomocnictwo do działania w
imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio
ze złożonego w ofercie dokumentu lub gdy nie można w jednoznaczny sposób sprawdzić, czy
złożony podpis w ofercie został złożony przez osobę/y do tego umocowane, - w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna)
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp.

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
Strony dopuszczają ewentualne zmiany następujących postanowień umowy: - zmianę terminu
gotowości zimowej, określonej w § 6 umowy, spowodowaną opadami atmosferycznymi sezonu
zimowego 2014/2015; - zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego;
- zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści
niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.baligrod.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Baligród
Pl. Wolności 13, 38-606 Baligród.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Gmina Baligród Pl. Wolności 13, 38-606 Baligród Sekretariat I
piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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

