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Kowary: Letnie i zimowe utzrymanie dróg, placów, chodników, parkingów i
terenów zielonych na terenie miasta Kowary
Numer ogłoszenia: 363300 - 2009; data zamieszczenia: 16.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kowarach , ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, woj. dolnośląskie, tel. 075 71824-16.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Letnie i zimowe utzrymanie dróg, placów, chodników,
parkingów i terenów zielonych na terenie miasta Kowary.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest letnie i
zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników, parkingów i terenów zielonych na terenie Gminy Kowary. Łączna
powierzchnia dróg, chodników, placów, ciągów pieszych i parkingów przewidziana do utrzymania w ramach niniejszego
zadania to: 201260,40 m2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w trakcie realizacji przedmiotu umowy zapisy
ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.
W zakresie zimowego utrzymania będą wykonywane następujące czynności: 1. Mechaniczne i ręczne utrzymanie
nawierzchni, w tym odśnieŜanie, zwalczanie śliskości na obszarach zgodnych z załącznikiem do opisu przedmiotu
zamówienia. Gdy nie będą występowały opady śniegu do obowiązku Wykonawcy naleŜy utrzymanie czystości jak w
okresie letnim. Wykonawca winien być w tym czasie w stałej gotowości do zimowego utrzymania gotowości do
prowadzenia akcji zimowej. Strony ustalają, Ŝe gotowość do zimowego utrzymania obejmuje w szczególności:
Utrzymanie stałej całodobowej gotowości sprzętu specjalistycznego. Zapewnienie materiału do zimowego utrzymania.
Całodobową gotowość pracowników do prowadzenia akcji zimowej. Wywóz śniegu dwa razy z miejsc wskazanych
kaŜdorazowo przez Zamawiającego, tj. ul. 1 Maja, ul. Waryńskiego, ul. Staszica, ul. Ogrodowa, ul. Pocztowa, , ul.
Witosa, ul. Boczna, ul. Reja, ul. Szkolna, ul. Topolowa Odgarnianie śniegu przy wpustach ulicznych. Na zleconych
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ciągach pieszych zostanie ustawiona dostateczna ilość pojemników na piasek. Do zwalczania śliskości stosowane
będą materiały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i
warunków stosowania środków, jakie mogą być uŜywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach Dz. U. Nr 230,
poz. 1960 z 2005 r. W przypadku dogodnych warunków pogodowych przy dodatniej temperaturze powietrza
Wykonawca będzie przystępował do usuwania śniegu, lodu, błota pośniegowego na pobocze chodnika. 1.Przyjmuje się
standardy zimowego utrzymania jezdni według zasad określonych w poniŜszej tabeli - opis wymagań dla standardu. W
zakresie letniego utrzymania będą wykonywane następujące czynności: Mechaniczne i ręczne utrzymanie nawierzchni
terenów według załącznika do opisu przedmiotu zamówienia, w tym oczyszczanie działek w liniach rozgraniczających geodezyjnych rowów, poboczy, trawników itp., odchwaszczanie chodników, usuwanie gałęzi oraz przedmiotów
niebezpiecznych - w trybie pilnym, usuwanie samowolnie zamieszczonych ogłoszeń, reklam na słupach
oświetleniowych, drzewach itp. Wykonanie powyŜszych czynności oraz cena jednostkowa obejmuje: Właściwe
oznakowanie robót i czynności wykonywanych przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi zasadami
BHP oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Udział potrzebnego do realizacji zadań sprzętu, pojazdów
specjalistycznych i narzędzi. OpróŜnianie i utrzymanie w naleŜytym stanie technicznym koszy na śmieci, w miejscach i
ilościach określonych przez Zamawiającego. Wywóz śmieci i innych zanieczyszczeń na składowisko przyjmujące tego
typu odpady oraz koszty z tym związane. Konserwacja i utrzymanie w stanie estetycznym koszy na śmieci.
Wykonywanie cięć pielęgnacyjnych Ŝywopłotów, usuwanie odrostów przy pniach drzew. szacunkowa długość
Ŝywopłotów 1250 mb Wygrabienie liści, trawy i ich załadunek na środki transportu oraz wywóz na kompostownik
wskazany przez Zamawiającego. transport do 6 km Uzupełnienie trawnika mieszanką traw dywanowych 60 kg.
Uzupełnienie ziemi ogrodniczej substrat torfowy; 160 worków po 80 l. Usuwanie materiałów niebezpiecznych z terenu
pasa drogi m.in. pozostałości po wichurach. Zabezpieczenie i oznakowanie otworów po uszkodzonych lub
skradzionych włazach, kratkach ściekowych zgodnie z przepisami Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.
Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.. Powiadamianie Zamawiającego o wszelkich nagłych zdarzeniach, wypadkach
mających miejsce na utrzymywanym terenie, a ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu umowy np. brakujące
kratki wpustów ulicznych, nagłe uszkodzenia nawierzchni stwarzające zagroŜenie itp. Posiadanie przez Wykonawcę
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Czynności przyjęte do realizacji
w poszczególnych okresach letnim i zimowym i charakterystyczne dla tych okresów muszą być stosowane przez
Wykonawcę odpowiednio do panujących warunków klimatycznych np. przy braku opadów śniegu w okresie zimowym
konieczne jest oczyszczenie terenu w sposób przyjęty dla okresu letniego; przy opadach śniegu w okresie letnim
konieczne jest oczyszczenie terenu w sposób przyjęty dla okresu zimowego. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia dziennika pogody w okresie zimowym..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.10.00-3, 90.50.00.00-2, 90.57.11.00-0,
77.31.41.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
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II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Posiadają uprawnienia do
wykonywania działalności lub czynności, w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, w tym: posiadają
wydane przez właściwy organ zezwolenie na świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych
lub teŜ są podmiotem od którego nie jest wymagane posiadanie takiego zezwolenia - odpowiednio do
przepisu art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. Nr 05,
poz. 236 z 2008 r. z późn. zm., posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu
odpadów oraz zbierania odpadów wydane przez właściwych starostów, posiadają aktualną informację z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawioną nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, posiadają aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, posiadają aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w
szczególności: wykonali naleŜycie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego zamówienia, a jeŜeli
okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom
będącym przedmiotem niniejszego zamówienia, przez co Zamawiający rozumie wykonywanie usługi przez
okres minimum jednego sezonu letniego i jednego sezonu zimowego, przy czym wartość usług
wykonywanych w kaŜdym sezonie musi być nie mniejsza niŜ 40.000,00 zł, dysponują sprzętem niezbędnym
do utrzymania dróg, w tym minimum: samochodem: zamiatarką mechaniczną, Pługiem wirnikowym dwoma
samochodami: piaskarko-solarkami Mikrociągnikiem z wyposaŜeniem w postaci: pługu do odśnieŜania,
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posypywarki mechanicznej, ładowarką samojezdną lub ciągnikową załadunek śniegu, trzema pojazdami
samobieŜnymi do odśnieŜania dróg, pojemnikami na składowanie piasku do akcji zimowej PED w liczbie 20
szt. c) dysponują sprzętem do utrzymania terenów zielonych w tym minimum : - kosiarki spalinowe - 2 szt.,
kosiarka spalinowa z napędem - 2 szt., kosiarki spalinowe do Ŝywopłotu - 2 szt., - kosy spalinowe - 2 szt.,
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; posiadają polisę, a
w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niŜ 40.000,00 zł. Nie
podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków Wykonawcy
zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń lub dokumentów: Podpisane
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wzór: Dokument 1 oraz Dokument 2. Aktualny
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
jeŜeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wykaz wykonanych w ciągu
ostatnich trzech lat usług, a jeŜeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia - wzór: Dokument 3. Opinie
dotyczące jakości sług wymienionych w Dokument 3, wystawione przez podmioty na rzecz których usługi te
były świadczone. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub
będzie dysponował Wykonawca - wzór: Dokument 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeŜeli w wykazie, o którym mowa
w pkt. 9.1.5. Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. Zezwolenie na
świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych lub oświadczenie, Ŝe są podmiotem od
którego nie jest wymagane posiadanie takiego zezwolenia - odpowiednio do przepisu art. 7 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. Nr 05, poz. 236 z 2008 r. z późn. zm..
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz w zakresie transportu odpadów.
Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualną informację z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika
urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Polisę lub inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę wskazaną w pkt 8.1.3. JeŜeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.2. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: Nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu/ -ów, o których mowa w pkt 9.2, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga w
stosunku do podmiotów (partnerów) ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia składających wspólną
ofertę, np. konsorcjów, spółek cywilnych, aby: KaŜdy z nich oddzielnie udokumentował, Ŝe posiada
uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie powierzonym mu do wykonania, w
ramach niniejszego zamówienia oraz Ŝe nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
Ustawy. Podmioty udokumentowały, Ŝe łącznie spełniają wymagane warunki w zakresie wymaganej wiedzy i
doświadczenia, dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz
potencjału ekonomicznego, finansowego zapewniającego wykonanie zamówienia. Ustanowiły Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. W celu
potwierdzenia spełniania warunków podmioty partnerz ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia
zobowiązani są do przedstawienia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów: Oświadczenie z art.
22 ust. 1 pkt 1 i 4 Ustawy - wzór: Dokument 1 - podpisane przez kaŜdy podmiot partnera ubiegającego się
wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy - wzór: Dokument
2 - podpisane przez Pełnomocnika. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert - na kaŜdy podmiot partnera ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna.
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat usług, a jeŜeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot niniejszego
zamówienia - wzór: Dokument 3 - podpisany przez pełnomocnika. Opinie dotyczące jakości sług
wymienionych w Dokument 3, wystawione przez podmioty na rzecz których usługi te były świadczone. Wykaz
niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował
Wykonawca - wzór: Dokument 4 - podpisany przez pełnomocnika. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeŜeli w wykazie, o którym
mowa w pkt. 9.5.6. Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował. Zezwolenie na
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świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów komunalnych lub oświadczenie, Ŝe są podmiotem od
którego nie jest wymagane posiadanie takiego zezwolenia - odpowiednio do przepisu art. 7 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach j.t. z 2005r. Dz. U. Nr 236 , poz. 2008 r. z
późn. zm.. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz w zakresie transportu
odpadów. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
Ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - na kaŜdy podmiot
(partnera) ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert - na kaŜdy podmiot partnera ubiegający się wspólnie o
udzielenie zamówienia z osobna. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzających odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczeni lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - na kaŜdy
podmiot partnera ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia z osobna..

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:
www.kowary.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kowary Ul. 1 Maja 1a
58 - 530 Kowary.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2009 godzina
11:30, miejsce: Urząd Miasta Kowary Ul. 1 Maja 1a 58 - 530 Kowary.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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