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

bip.sulikow.pl 

 

Sulików: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewn ętrznych oraz 

powiatowych na terenie Gminy Sulików w terminie od 01.01.2012 r. - 

31.03.2012 r. oraz 15.11.2012 r. - 31.12.2012 r.  

Numer ogłoszenia: 404140 - 2011; data zamieszczenia : 30.11.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 75 

7787613, faks 75 7756922. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.sulikow.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 

wewnętrznych oraz powiatowych na terenie Gminy Sulików w terminie od 01.01.2012 r. - 31.03.2012 r. 

oraz 15.11.2012 r. - 31.12.2012 r.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zimowe utrzymanie dróg 

gminnych i wewnętrznych oraz powiatowych na terenie Gminy Sulików w terminie od 1 stycznia 2012 r. do 

31 marca 2012 r. i od 15 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 1. Do obowiązków wykonawcy należy: - 

odśnieżanie dróg ze śniegu, - zwalczanie i zapobieganie gołoledzi, oblodzeń, zlodowaceń, śliskości 

pośniegowej, - utrzymanie w pełnej gotowości sprzętu do zimowego oczyszczania i utrzymania dróg, - 

zabezpieczenie środków i materiałów do posypywania dróg (piasek, sól drogowa). 2.Zestawienie ilości 

kilometrów dróg gminnych i wewnętrznych oraz powiatowych do zimowego utrzymania w poszczególnych 

miejscowościach: Lp. Miejscowość Ilość kilometrów ogółem W tym drogi gminne i wewnętrzne drogi 

powiatowe 1. Sulików 11,360 11,360 ----- 2. Studniska Dolne 15,333 7,000 8,333 3. Studniska Górne 

16,266 5,000 11,266 4. Mała Wieś Dolna 3,152 0,850 2,302 5. Mała Wieś Górna 4,704 1,200 3,504 6. 

Mikułowa 5,650 2,500 3,150 7. Radzimów Dolny i Radzimów Górny 16,697 7,630 9,067 8. Bierna 4,540 
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4,540 --- 9. Miedziana 16,635 4,250 12,385 10. Stary Zawidów, Wielichów 12,786 7,460 5,326 11. 

Skrzydlice 4,041 1,000 3,041 12. Wrociszów Górny 0,450 0,450 --- 13. Wrociszów Dolny 4,764 1,200 3,564 

14. Wilka, Bory 6,867 3,150 3,717 Ogółem: 123,245 57,590 65,655 Ogólna liczba kilometrów dróg do 

zimowego utrzymania wynosi: 123,245 km. 1. Przez zimowe utrzymanie 1 km bieżącego drogi należy 

rozumieć utrzymanie drogi w zakresie jak w pkt 1 bez względu na ilość przejazdów w celu odśnieżenia 

prawej i lewej strony drogi, dotyczy to również posypywania drogi piaskiem lub solą drogową. Piasek lub 

sól drogową zabezpiecza wykonawca we własnym zakresie. 2. Świadczenie usług odbywa się na 

polecenie osoby upoważnionej przez Wójta Gminy (szczegółowe dane osób i numery telefonów zostaną 

umieszczone w umowie z wykonawcą). 3. Wykonawca powinien wykonanie każdej usługi potwierdzać u 

sołtysa danej miejscowości, w której świadczył usługę. 4. Odśnieżanie dróg i posypywanie piaskiem 

powinno odbywać się w godzinach rannych.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 5. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

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

SPEŁNIANIA 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  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
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Wykonawca wykaże, że dysponuje na każdą część zamówienia co najmniej jednym pojazdem 

służącym do posypywania dróg, jednym pojazdem o napędzie na dwie osie służącym do 

odśnieżania dróg, jednym pojazdem ciężkim typu: fadroma, pług wirnikowy, koparka lub wykaże, 

że dysponuje co najmniej jednym zestawem złożonym ze środków transportu o napędzie na dwie 

osie z pługiem i piaskarką oraz jednym pojazdem ciężkim typu: fadroma, pług wirnikowy, 

koparka, 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

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 nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży 

przedło żyć: 

� wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 

lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na potencjał 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.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku: 1) Likwidacji lub rozwiązania firmy 

Wykonawcy. 2) Zmiany Podwykonawców robót - jeżeli dotyczy 3) Zmiany nr konta Wykonawcy lub innych 

danych podmiotowych. 4) Ustawowej zmiana stawki podatku VAT 5) Wystąpienia okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  http://bip.sulikow.pl 

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

Dworcowa 5 (pok. 107) 59-975 Sulików. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  08.12.2011 

godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy Sulików ul. Dworcowa 5 (Biuro Obsługi Klienta) 59-975 Sulików. 

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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