Sztum: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów,
ścieżek pieszo - rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie miasta i
gminy Sztum
Numer ogłoszenia: 344956 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum , ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj.
pomorskie, tel. 55 6406303, faks 55 6406300.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztum.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
gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów, ścieżek pieszo - rowerowych, zatoczek i
przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Sztum.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych, chodników, parkingów,
ścieżek pieszo - rowerowych, zatoczek i przystanków autobusowych na terenie miasta i
gminy Sztum. 2. Zimowe odśnieżanie dróg są to czynności, których celem jest zapewnienie
przejezdności oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi
zjawiskami atmosferycznymi jak: opady śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub
śliskości zimowej jezdni. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: 3.1.
Utrzymanie w sezonie zimowym 2014/2015, 2015/2016 dróg gminnych i wewnętrznych o
łącznej długości 151,07 km oraz parkingów, chodników, ścieżek pieszo rowerowych,
zatoczek i przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Sztum zgodnie z
załącznikami nr 1 i 2 do umowy poprzez: 3.1.1.utrzymywanie ich w standardzie IV,
3.1.2.likwidację gołoledzi bezpośrednio po jej wystąpieniu poprzez zastosowanie materiałów
szorstkich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 w
sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach
publicznych oraz ulicach i placach, 3.1.3.interwencyjne odśnieżanie i posypywanie dróg,
chodników i parkingów nie wymienionych w załącznikach nr 1 i 2 do umowy na polecenie
Zamawiającego (V standard odśnieżania), 3.1.4. wykonawca w czasie świadczenia usługi
zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pracy sprzętu, która stanowi załącznik nr 3
do umowy, 4. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy sumiennie, z
należytą starannością, bez zbędnej zwłoki, zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami
wiedzy technicznej obowiązującej w tym zakresie. 5. Wykonawca zabezpieczy materiały do
realizacji zamówienia we własnym zakresie. Użyte materiały będą zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. nr 230, poz. 1960 z 2005r. ) w sprawie
rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych
oraz ulicach i placach. 6. Wykonawca będzie prowadził prace w zależności od występowania
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, tak by zachowany został właściwy standard
utrzymania dróg, oraz na każdorazowe polecenie Zamawiającego. 7. Wykonawca jest

zobowiązany do całodobowego pełnienia dyżurów przy uwzględnieniu następujących
warunków: 7.1. dostępność telefoniczna, internetowa, 7.2. prowadzenie dokumentacji pracy
sprzętu, 7.3. składanie meldunków do Urzędu Miasta i Gminy Sztum z częstotliwością żądaną
przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu nr tel. 55-640-63-49, 55-640-63-19 lub
drogą elektroniczną na adres e-mail: ryszard.wirtwein@sztum.pl , dariusz.kumuda@sztum.pl
. 8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór nad wykonywanymi usługami przez
wskazanego pracownika. 9. Wszelkie powiadomienia i korespondencję pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą należy dostarczyć w formie pisemnej do siedziby
Zamawiającego i Wykonawcy na adres wskazany w umowie. 10. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do ustalania w trakcie realizacji zadania (z odpowiednim wyprzedzeniem)
kolejności wykonania zadań na poszczególnych drogach. 11. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do odwołania lub zmniejszenia zakresu prac przewidzianych do wykonania jeżeli uzna,
że ich wykonanie jest zbędne. 12. Za jakość wykonanych robót odpowiedzialny jest
Wykonawca. 13. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby od dnia zawarcia
niniejszej umowy mógł być gotowy do użycia w ciągu godziny od chwili powzięcia decyzji o
konieczności podjęcia akcji na drodze. 14. Zasady usuwania śliskości: 14.1. jezdnia posypana
na dojazdach do skrzyżowań z drogami krajowymi, powiatowymi, wojewódzkimi oraz w
obrębie skrzyżowań z innymi drogami gminnymi i wewnętrznymi, 14.2. na ostrych zakrętach
(oraz zakrętach oznakowanych tablicami U-3a, U-3b, U-3c , U-3d lub znakami bądź tablicami
ostrzegawczymi), 14.3. na odcinkach dróg o istotnym nachyleniu (>6%), 14.4. na odcinkach
dróg przecinających rzeki, cieki, zbiorniki wodne, obiekty mostowe, (mosty,
przepusty),trakcje kolejowe i bezpośrednio do nich przylegające. 15. O konieczności
rozpoczęcia lub realizacji usługi decyduje Zamawiający, który telefonicznie zleca wyjazd gdy
warunki pogodowe kwalifikują się do rozpoczęcia usługi. 16. Zamawiający ma prawo do
wstrzymania prac lub nakazania podjęcia pracy w zależności od występujących zjawisk
atmosferycznych osobno dla każdego zadania. 17. Wykonawca przed każdorazowym
rozpoczęciem usługi zobowiązany jest telefonicznie skonsultować jej zasadność z
upoważnionymi pracownikami Zamawiającego w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy
(tj. poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 7.30 - 15.30, środa godz. 7.30 - 17.00, piątek godz.
7.30 - 14.00), gdzie wyznacza się telefony do kontaktu: 55-640-63-49, 55-640-63-19. Po
godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy, w dni wolne od pracy i uzasadnionych przypadkach,
jeśli warunki pogodowe spowodują taką konieczność Wykonawca może samodzielnie podjąć
decyzję o uruchomieniu usługi. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany jest do
niezwłocznego powiadomienia o zaistniałej sytuacji odpowiedniego upoważnionego
pracownika Zamawiającego - najpóźniej do 8:30 następnego dnia. Jeżeli Zamawiający
wstrzymał realizację usługi oraz nie występują opady śniegu ani oblodzenia ale pojawiają się
jedynie lokalne zaspy śnieżne będące wynikiem nawiewania zalegającego na polach śniegu
lub oblodzenia, Zamawiający ma prawo zlecić jednorazowy wyjazd na poszczególne drogi.
Wykonawca może odstąpić od posypywania jezdni podczas intensywnych opadów śniegu.
Jednak po osłabieniu lub ustaniu opadów powinien niezwłocznie podjąć przerwaną czynność.
18. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w zależności od występowania
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych tak, by zachowany został właściwy standard
utrzymania dróg. 19. Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w
projekcie umowy, który stanowi załącznik do SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamówienie tożsame z zamówieniem podstawowym o wartości nie przekraczającej
50% zamówienia podstawowego.
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:
30.04.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: . Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się
wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł) brutto. 3. Wykonawca wnosi
wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1. w pieniądzu, przelewem
na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr: 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 przed
upływem terminu składania ofert - przy czym za termin wniesienia wadium w formie
przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego 3.2. w
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3. w gwarancjach
bankowych, 3.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5. w poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.)
4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał odpowiedniego
dokumentu Wykonawca załączy do oferty w odrębnej kopercie . 5. Zamawiający nie
dopuszcza stosowania w dokumentach gwarancyjnych i poręczeniach , zapisów
uzależniających ich realizację od czynności lub oświadczeń osób trzecich albo Wykonawcy.
Dokumenty nie spełniające powyższego warunku, nie będą uwzględniane jako wypełnienie
obowiązku złożenia 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 nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

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

Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej dwie usługi
polegające na zimowym odśnieżaniu dróg o wartości nie mniejszej niż:
50.000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) każda.

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

o

Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponować następującym sprzętem: a) pług lekki +
piaskarka + rozsiewacz - 2 sztuki, b) ciągniki rolnicze o minimalnej mocy 50
KM z przednim napędem i pługiem minimum - 3 sztuki c) ciągniki rolnicze o
minimalnej mocy 70 KM z przednim napędem i pługiem minimum - 1 sztuka
d) spycharka gąsienicowa wyposażona w lemiesz - 2 sztuki e) 1 samochód
ciężarowy skrzyniowy o ładowności minimum 6 ton - 1 sztuka f) sprzęt
załadowczy - 2 sztuki g) koparko-ładowarka z pługiem 1 sztuka Powyższe
wymagania sprzętowe określone są na minimalnym poziomie. Wykonawca
musi tak skalkulować własne możliwości sprzętowe, aby utrzymać drogi w
wymaganym standardzie. Pojazdy samochodowe do wykonywania prac przy
odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej muszą być wyposażone w
ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej (zgodnie
z ustawą z 1 lutego 1983 r. Prawo ruchu drogowego).

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

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

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

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

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;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach
lub
usługach
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
W celu potwierdzenia warunku wiedzy i doświadczenia wykonawcy, w wykazie
usług głównych należy wskazać co najmniej dwie usługi polegające na zimowym
odśnieżaniu dróg o wartości nie mniejszej niż: 50.000,00 złotych brutto (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) każda.;

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;
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)
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w niniejszym pkt.
III.4.3.1 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się
także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w
terminach określonych w niniejszym pkt. III.4.3.1. 2 Formularz ofertowy, zgodny z
załącznikiem do SIWZ.
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
1. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym
zakresie: 1.1. Co do oznaczenia stron, wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy
Prawo Zamówień Publicznych następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego
oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności
powodujących taką zmianę. 2. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z
poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności
art.140 ust.3 i art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą
ustawą, 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.sztum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 24.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza
39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu.
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

