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

bip.um.deblin.pl

Dęblin: Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzyman ia tj. zwalczania

ślisko ści i od śnieżania dróg gminnych oraz wyznaczonych chodników i

parkingów na terenie miasta D ęblin, w sezonie zimowym 2013/2014.

Numer ogłoszenia: 385700 - 2013; data zamieszczenia : 23.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miasto Dęblin , ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, woj. lubelskie, tel. 081 883-00-01, faks 081

880-19-11.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.deblin.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:  Wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania

tj. zwalczania śliskości i odśnieżania dróg gminnych oraz wyznaczonych chodników i parkingów na terenie

miasta Dęblin, w sezonie zimowym 2013/2014..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykonanie usługi w zakresie

zimowego utrzymania tj. zwalczania śliskości i odśnieżania dróg gminnych oraz wyznaczonych chodników i

parkingów na terenie miasta Dęblin, w sezonie zimowym 2013/2014, tj. : 1) zimowe utrzymanie dróg , chodników

i parkingów na terenie miasta obejmujące : - odśnieżanie dróg, chodników i parkingów ; stan dróg i gruntów pod

drogi na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 38,800 km, w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych o dł. 22,069

km przy użyciu 30% mieszanki piaskowo-solnej, stałe utrzymanie w zakresie odśnieżania i posypywania

materiałem uszorstniającym 12,873 km dróg gruntowych i o nawierzchniach przepuszczalnych, zimowe

utrzymanie pozostałych dróg gruntowych i gruntów pod drogi - interwencyjnie tj. odśnieżanie, o dł. 3,858 km ,

zimowe utrzymanie 9,308 m2 chodników i 9.839 m2 parkingów (wykaz dróg, chodników i parkingów wraz z

kolejnością odśnieżania podany w załączniku Nr 9 do SIWZ) - zwalczanie śliskości zimowej przy użyciu

mieszanki piasku i chlorku sodu 30% (drogi i parkingi) przygotowanej we własnym zakresie przez Wykonawcę,

oraz piasku (drogi gruntowe i o nawierzchniach przepuszczalnych oraz chodniki), - wywóz nadmiaru śniegu i

lodu - w przypadku wystąpienia takiej konieczności, na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie
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miasta Dęblin - zgodnie z warunkami podanymi w umowie stanowiącej integralną część niniejszej specyfikacji .

Wymagania dotyczące zimowego utrzymania dróg: - jezdnia i droga odśnieżona na całej długości i szerokości ,-

jezdnia i droga posypana na 0,9 jej szerokości, - w przypadku powstania naboju śnieżnego ( nie usunięta

zlodowaciała lub ubita warstwa o znacznej grubości) należy go usunąć przy pomocy równiarki lub spycharki, - w

rejonie skrzyżowań pryzmy śniegowe nie mogą przekraczać wysokości 70 cm, 2) po sezonie zimowym

jednorazowe oczyszczenie z materiału uszorstniającego jezdni, chodników, parkingów i zatkanych kratek

ściekowych, wraz z wywozem, 3) zapewnienie całodobowej dyspozycyjności sprzętu wraz z obsługą, 4)

pomieszczenie dla dyżurującego musi znajdować się na terenie miasta Dęblin; pomieszczenie to musi być

wyposażone w telefon czynny całą dobę i fax..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp udzielenie Wykonawcy wyłonionemu w

niniejszym postępowaniu, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i

polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

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: 15.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania okeślonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek takich uprawnień oraz udokumentują to przez złożenie dokumentów

potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności związanej z przedmiotem

zamówienia publicznego.Powyższy warunek będzie oceniany w kategoriach: spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawcy , którzy posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie. Powyższy warunek będzie

oceniany w kategoriach: spełnia/nie spełnia.

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

Wykonawcy, którzy dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia lub

przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostepnienia potencjału technicznego do

wykonania zamówienia. Powyższy warunek będzie oceniany w kategoriach: spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykaz osób lub podmiotów, które będą wykonywać zamówienie , wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia a także proponowanego zakresu

wykonywanych przez nie czynności. Powyższy warunek będzie oceniany w kategoriach: spełnia/nie

spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia. Powyższy warunek będzie oceniany w kategoriach: spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 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;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  że osoby,  które będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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

przedmiotem zamówienia.

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;

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 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;

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;

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;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących

okolicznościach:1)Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku:

a)ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie, b)zmiany

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu

zamówienia, c)zmiany sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie sprzętu, urządzeń wskazanych w ofercie stanie się

niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem realizacji usługi, zwiększeniem jej bezpieczeństwa pod

warunkiem zamiany na urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy

użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz pod warunkiem nie zwiększania ceny,

2)Zamawiający dopuszcza zmianę umownego terminu zakończenia robót w przypadku: a) niemożliwych do

przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych które mają wpływ na realizację zamówienia

publicznego, b) wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej

przewidzieć, 3) Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą stron, wyłącznie w formie

pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

bip.um.deblin.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta Dęblin, ul.

Rynek 12, pok. 117 lub 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  01.10.2013

godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin.

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

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

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...

5 z 5 2013-09-23 16:30


