KrzyŜanowice: Utrzymanie zimowe gminnych w okresie zimowym 2008/2009, w sołectwach
objętych II rejonem utrzymania zimowego na terenie gminy KrzyŜanowice tj. w sołectwach
Owsiszcze, Nowa Wioska, KrzyŜanowice, Roszków - powtórka przetargu
Numer ogłoszenia: 231970 - 2008; data zamieszczenia: 13.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina KrzyŜanowice , ul. Główna 5, 47-450 KrzyŜanowice, woj. śląskie,
tel. (032) 4194051, 4194050, fax. (032) 4194234.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzyzanowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zimowe gminnych w okresie
zimowym 2008/2009, w sołectwach objętych II rejonem utrzymania zimowego na terenie gminy
KrzyŜanowice tj. w sołectwach Owsiszcze, Nowa Wioska, KrzyŜanowice, Roszków - powtórka
przetargu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie zimowe
obejmuje wykonanie,zarówno w dni robocze jak i świąteczne, w kaŜdej części zamówienia:
odśnieŜania całej szerokości jezdni (takŜe zasp nawianych z pól), skrzyŜowań, rozjazdów i wysepek
przystankowych (przy odśnieŜaniu skrzyŜowań naleŜy zwrócić uwagę na usunięcie śniegu z całego
skrzyŜowania, środka równieŜ); likwidację śliskości poprzez posypywanie piaskiem z 30 % dodatkiem
soli, miejsc wskazanych przez sołtysów poszczególnych sołectw, głównie skrzyŜowań i stromych
podjazdów (mieszankę piaskowo-solną do posypywania zabezpiecza sam wykonawca i przechowuje
materiał w okresie trwania akcji, w sposób zapobiegający jego zawilgoceniu i zamarzaniu); wywóz
nadmiaru śniegu, w razie konieczności z miejsc wskazanych przez Zamawiającego a takŜe
zabezpieczenie terenu przed nawiewaniem śniegu polegające na likwidowaniu nawianych zasp z dróg
oraz ustawienie płotków przeciwśnieŜnych i siatki (przekazanych przez Zamawiającego), w miejscach
uzgodnionych z sołtysami wsi i zaakceptowanych przez zamaiwiajacego, w ciągu 14 dni od ich
przekazania oraz ich demontaŜ, odwóz na miejsce składowania i przekazanie zamawiającemu w ciągu
14 dni od odwołania akcji zima..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.05.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy: nie wykluczeni
na podst. art. 24 ust.1 i 2 , spełniający warunki zawarte: w art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz w Specyfikacji istotnych warunkach zamówienia, w tym m.in.: Wykonawca winien posiadać min. roczne doświadczenie w utrzymaniu zimowym dróg w
zakresie co najmniej odśnieŜania i posypywania dróg, jako główny wykonawca, w ciągu
ostatnich 3 lat poparte referencjami je zamawiających; - Wykonawca winien wykazać, iŜ
dysponuje min.: 3 pojazdami przystosowanymi do odśnieŜania (pługi) i 2 piaskarkami..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia
w/w warunków Wykonawca winien przedłoŜyć: - oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia
warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - aktualny odpis z
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, - wykaz doświadczenia w wykonywaniu usług o których mowa wyŜej, jako
główny wykonawca, popartych referencjami, Ŝe zostały one wykonane z naleŜytą starannością;
- wykaz dostępnego sprzętu o których mowa wyŜej..

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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://krzyzanowice.bip.org.pl/?tree174.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
KrzyŜanowice, 47-450 KrzyŜanowice ul. Główna 5.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.11.2008 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy KrzyŜanowice, 47-450 KrzyŜanowice ul. Główna
15.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

