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

www.checiny.pl

Chęciny: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz dróg,  ulic i placów

gminnych w roku 2014 na terenie Gminy i Miasta Ch ęciny

Numer ogłoszenia: 475428 - 2013; data zamieszczenia : 20.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Chęcinach , ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny, woj.

świętokrzyskie, tel. 0-41 3151095, faks 0-41 3151095.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.checiny.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 powiatowych oraz dróg, ulic i

placów gminnych w roku 2014 na terenie Gminy i Miasta Chęciny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

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

utrzymanie dróg powiatowych, gminnych dróg, ulic i placów gminnych na terenie Gminy i Miasta Chęciny w roku 2014.

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Chęciny polegać będzie w szczególności na odśnieżaniu dróg

poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni oraz zwalczaniu śliskości zimowej i gołoledzi poprzez użycie

materiału uszarstniającego (mieszanka piaskowo-solna), która powinna spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra

Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz.1960). W każdym zadaniu obejmującym

kompleksowe utrzymanie dróg należy zapewnić odśnieżenie zatok przystanków autobusowych, oraz miejsc

manewrowych służących do zawracania autobusów. Utrzymanie przejezdności dróg odbywać się będzie poprzez

sukcesywne wykonywanie na drogach gminnych następujących zabiegów: - odśnieżanie jezdni - mechaniczne

usuwanie śniegu obustronnie na całej jej szerokości, przy czym zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania 3,0 m.

- likwidacja zatorów śnieżnych (zasp), - likwidacja śliskości na podjazdach (mieszanką piaskowo-solną), -
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utrzymywanie stałej gotowości do wykonania usługi od chwili podpisania umowy (operatorzy sprzętu muszą być

wyposażeni w telefony komórkowe). Zabiegi odśnieżania wykonywane będą przy użyciu pługopiaskarek. Wykonawca

będzie dysponował we własnym zakresie i w swoim imieniu zapewni załadunek materiałów uszarstniających

przeznaczonych do zwalczania i zapobiegania śliskości zimowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do montażu

urządzeń GPS na urządzeniach Wykonawcy przeznaczonych do Zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz dróg,

ulic i placów gminnych w roku 2014 na terenie Gminy i Miasta Chęciny. Wykonawca zapewni we własnym zakresie

miejsce składowe, z których będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg. Realizacja zamówienia odbywać się będzie

wyłącznie po zgłoszeniu telefonicznym lub ustnym przekazanym przez Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w

Chęcinach lub pracownika Zamawiającego. Z wykonania usługi Wykonawca sporządza dzienny raport wg wzoru

stanowiącego załącznik do umowy (załącznik nr SIWZ 9, 10 ,11, 12). Raport dzienny Wykonawca usługi zobowiązany

jest przedstawić do potwierdzenia w Zakładzie Gospodarki Komunalnej następnego dnia do godziny 10.00 pod

rygorem utraty prawa do wynagrodzenia za usługi. Jeżeli dniem następnym po dniu świadczenia usług jest dzień

ustawowo wolny od pracy wówczas Wykonawca raport przedstawia do potwierdzenia w pierwszym dniu roboczym

następującym po dniu wolnym od pracy. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od panujących warunków. Za

wykonane usługi zimowego utrzymania dróg strony rozliczać się będą za pomocą faktur wystawionych przez

Wykonawcę na podstawie zatwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego raportów pracy sprzętu oraz stawek

jednostkowych za kilometr pracy sprzętu zgodnie z przyjętą ofertą. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania

przez Wykonawcę roszczeń pod jego adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny. Zamawiający nie bierze

odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mienia na skutek działań w ramach akcji zimowego utrzymania dróg, takich jak

np. odpryski lakieru na samochodach wskutek działania piaskarki, uszkodzenia ogrodzeń i innych obiektów bądź

elementów zabudowy wskutek działania pługów lemieszowych itp., a wynikające z niestarannego wykonywania usługi

przez operatorów. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie części stanowi: Część nr I - Drogi

powiatowe o łącznej długości 5,724 km oraz (szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 9 SIWZ) Część nr II - Drogi,

ulice i place gminne o łącznej długości 22,715 km (szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 10 SIWZ) Część III -

Drogi, ulice i place gminne o łącznej długości 34,671 km (szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 11 SIWZ) Część IV

- Drogi, ulice i place gminne o łącznej długości 20,296 km (szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 12 SIWZ) Części

nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia

określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

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

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości

zamówienia podstawowego

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:  tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Rozpoczęcie: 01.01.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

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

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

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedno zamówienie polegające na zimowym utrzymaniu dróg

(tj. odśnieżanie lub piaskowanie lub odśnieżanie i piaskowanie) o łącznej długości co najmniej 5 km w

okresie jednego sezonu zimowego Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana

na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych dokumentów

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują

co najmniej 1 pługopiaskarką na dwie części przedmiotu zamówienia. W przypadku składania ofert na trzy

lub cztery części zamówienia zamawiający wymaga by wykonawca dysponował najmniej dwiema

pługopiaskarkami. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie

spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego wykazu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania

osób zdolnych do wykonywania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie

dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji

ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na

zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU 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;

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,
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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.4.4) 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)

Nie dotyczy

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:

www.checiny.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Zakładzie Gospodarki Komunalnej

ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  29.11.2013 godzina

13:00, miejsce: Zakładzie Gospodarki Komunalnej ul. Małogoska 13, 26-060 Chęciny pokój nr 1.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania

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

być przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Drogi powiatowe o łącznej długości 5,724 km.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 9

SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Rozpoczęcie: 01.01.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Drogi, ulice i place gminne o łącznej długości 22,715 km.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr

10 SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Rozpoczęcie: 01.01.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Drogi, ulice i place gminne o łącznej długości 34,671 km.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr

11 SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Rozpoczęcie: 01.01.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Drogi, ulice i place gminne o łącznej długości 20,296 km.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr

12 SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Rozpoczęcie: 01.01.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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