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

bip.gminalinia.com.pl/gmina,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania--rok-2013.html

Linia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowyc h na terenie

Gminy Linia

Numer ogłoszenia: 215101 - 2013; data zamieszczenia : 16.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Linia , ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594,

faks 58 676 85 69.

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego systemu

zakupów:  www.gminalinia.com.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:  Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na

terenie Gminy Linia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Linia, które polegać ma na wykonaniu

następujących prac: a) zwalczanie gołoledzi przy użyciu środków uszorstniających zapewnionych przez

Zamawiającego/ wraz z ich załadunkiem. Wykonawca przygotuje mieszankę solno-piaskową z materiału (soli

drogowej) dostarczonej przez Zamawiającego w następujących proporcjach: - drogi gminne w stosunku 1:4 -

grogi powiatowe w stosunku 1:3 b) odśnieżanie nawierzchni dróg gminnych i powiatowych, przy użyciu sprzętu

Wykonawcy. 2. Szczegółowy zakres i lokalizację robót określać będą pracownicy tutejszego urzędu oraz sołtysi w

poszczególnych miejscowościach. 3. Zamawiający oszacował ilość godzin usług wykonawcy: - odśnieżanie dróg

gminnych - ok. 800 godz. - odśnieżanie dróg powiatowych - ok. 600 godz. - zwalczanie gołoledzi - ok. 200 godz.

4. Zamawiający wyposaży Wykonawców, których oferta zostanie wybrana w urządzenia pomiarowe typu GPS.

Koszt abonamentu za sprzęt leży po stronie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia

pracowników w zakresie obsługi nadajnika. Po zakończeniu świadczenia usług wraz ze złożeniem ostatniej faktury

Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu nadajnika. Przekazanie urządzeń GPS nastąpi przez upoważnionego

pracownika Zamawiającego w dniu podpisania umowy. Przekazanie i zwrot Zamawiającemu urządzenia GPD
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odbędzie się za pośrednictwem pracownika Zamawiającego na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Wykonawca w czasie realizacji usługi odpowiada za urządzenie typu GPS. W przypadku nie dokonania zwrotu

urządzeń GPS przez Wykonawcę zostanie wstrzymana przez Zamawiającego płatność za fakturę końcową.

Operatorzy sprzętu będą wyposażeni w telefony komórkowe przez Wykonawcę. Wskazane wielkości nie mogą w

żadnym wypadku stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy o wykonanie przedmiotu zamówienia w ilości

podanej szacunkowo przez Zamawiającego. Ilość godzin świadczonych usług uzależniona będzie od stanu dróg

oraz intensywności i długości opadów w okresie obowiązywania umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9.

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: 31.08.2014.

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 SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie w realizacji

chociażby jednego zamówienia na zimowe utrzymanie dróg, o wartości nie mniej niż 50.000 zł brutto w

ramach jednej umowy. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do

SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły /spełnia - nie

spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez

Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

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;

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=21...

2 z 3 2013-10-16 09:01



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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) 2. Wypełniony i podpisany własnoręcznie przez uprawnione osoby formularz

oferty.

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://bip.gminalinia.com.pl/gmina,ogloszenie-o-wszczeciu-postepowania--rok-2013.html

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

Turystyczna 15, 84-223 Linia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  24.10.2013

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, sekretariat.

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
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