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

Smołdzino: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym
2013/2014 dróg, chodników, ciągów pieszo - jezdnych Gminy Smołdzino. Zamawiający
podzielił niniejsze zamówienie na cztery części: Część 1 - Rejon I - Smołdzino 10, 6 km; Część
2 - Rejon II - Smołdziński Las 9,8 km; Część 3 - Rejon III - Gardna Wielka 13,7 km; Część 4 Rejon IV - Witkowo 8,9 km;
Numer ogłoszenia: 230995 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Smołdzino , ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino, woj.
pomorskie, tel. 59 811 72 15, faks 59 811 74 60.
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: http://bip.smoldzino.com.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z
zimowym utrzymaniem w sezonie zimowym 2013/2014 dróg, chodników, ciągów pieszo - jezdnych
Gminy Smołdzino. Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na cztery części: Część 1 - Rejon I
- Smołdzino 10, 6 km; Część 2 - Rejon II - Smołdziński Las 9,8 km; Część 3 - Rejon III - Gardna
Wielka 13,7 km; Część 4 - Rejon IV - Witkowo 8,9 km;.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: A. Przedmiot
zamówienia obejmuje odśnieżanie (przez co należy rozumieć utrzymanie przejezdności) dróg
gminnych i dojazdowych wraz z posypaniem piachem. B. Zaopatrzenie w piach pozostaje w
zakresie Wykonawcy. C. Wykonawca zobowiązuje się do permanentnego odśnieżania i usuwania
śliskości nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszo - jezdnych na terenie Gminy Smołdzino
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy), po stwierdzeniu wystąpienia opadów śniegu w ilości
utrudniającej poruszanie się uczestników ruchu lub po stwierdzeniu śliskości nawierzchni, po
otrzymaniu telefonicznego zlecenia od Sołtysa oraz po uzyskaniu potwierdzenia od upoważnionego
pracownika Urzędu Gminy Smołdzino w godzinach pracy Urzędu Gminy. D. Zastrzega się
minimalną szerokość odśnieżania równą szerokości jezdni. E. Zamawiający może zlecić
Wykonawcy wykonanie dodatkowych usług. Przystąpienie do ich realizacji powinno nastąpić
niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 2 godzin po otrzymaniu telefonicznego
zlecenia od Sołtysa, oraz po potwierdzeniu przez upoważnionego pracownika Urzędu Gminy
Smołdzino, które może być przekazane w godzinach pracy Urzędu. F. Szczegółowy wykaz dróg
objętych przedmiotem zamówienia dla każdego z czterech rejonów zawierają mapy (załącznik nr 7
do SIWZ) oraz tabela z wykazem ulic (załącznik nr 8 do SIWZ). G. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę. H. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są

korzystne dla Zamawiającego..
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: tak, liczba części: 4.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.04.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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
• warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie
usługi obejmujące swym zakresem odśnieżanie dróg gminnych, powiatowych lub
krajowych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o posiadaniu
niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia sprzętu.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
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;
• 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;
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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. oświadczenie o posiadaniu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia sprzętu; 2.
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
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
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.smoldzino.com.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Smołdzino, ul. Kościuszki 3, 76-214
Smołdzino.
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejon I - Smołdzino 10, 6 km.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ulice: Kościelna wraz
z parkingiem; Kościuszki wraz z parkingiem przy Urzędzie Gminy oraz cmentarz wraz z
parkingiem; Bohaterów Warszawy; Bema; Ogrodowa; Jeziorna; Leśna; Czubińskiego;
Poligon; Karłowo Leśniczówka; 3 drogi poprzeczne: tj, od ul. Bohaterów Warszawy do ul.
Kopernika; droga prowadząca do Człuch..
• 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: Rejon II - Smołdziński Las 9,8 km.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Drogi nr: od drogi
powiatowej do nr posesji 55; od drogi powiatowej do nr posesji 48; od drogi powiatowej do
nr posesji 39; od drogi powiatowej do nr posesji 42; od drogi powiatowej do nr posesji 38;
droga nr G102001G; od drogi powiatowej do nr posesji 12; od drogi powiatowej do nr
posesji 23; od drogi powiatowej do m. Przybynin; m. Kluki od drogi powiatowej do nr
posesji 13..

• 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: Rejon III - Gardna Wielka 13,7 km.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Park Wiejski - alejki
wraz z parkingiem; ulice: Ogońska; 3-go Maja; Słowackiego; Plac Wolności;
Paderewskiego; Bałtycka; Pomorska; drogi w m. Stojcino; drogi w m. Stojcino, droga
Stojcino-Czarny Młyn; drogi w m. Komnino; drogi w m. Czysta (brukowa); droga Czysta
Łódki; od drogi powiatowej do nr posesji 31; od drogi powiatowej do nr posesji 24; wokół
cmentarza, cmentarz w Gardnie Wielkiej wraz z parkingiem..
• 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: 4 NAZWA: Rejon IV - Witkowo 8,9 km.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Droga do m. WitkowoKolonia; od drogi powiatowej do nr posesji 25; od drogi powiatowej do nr posesji 10; droga
gruntowa utwardzona; Wierzchocino Leśniczówka; od drogi powiatowej do nr posesji 32;
od drogi powiatowej do nr posesji 52; od drogi powiatowej do nr posesji 9; drogi w m.
Żelazo..
• 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.

