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Leoncin: Wykonanie zimowego utrzymania dróg gminnych i
powiatowych na terenie Gminy Leoncin w sezonie

zimowym 2OL2
OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU - usłuoi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamówienia pubIicznego.

SEKCJA I; ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, woj' mazowieckie, te|' 22

7856585, faks 22 7856585.

Adres strony internetowej zamawiającego: www. Ieoncin. nbip' pI

I. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Administracja samorządowa.

sEKcJA II: PRZEDMIoT ZAMóWIENIA

rr.r; oxneśLENIE PRZEDMIoTU ZAMóWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Wykonanie zimowego utrzymania dróg

gminnych i  powiatowych na terenie Gminy Leoncin w sezonie z imowym 2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) określenie przedmiotu oraz wie|kości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012na terenie gminy Leoncin w zakresie: odśniezania,

zwa|czania ś|iskości zimowej mieszaniną piaskowo . soIną, odśniezania interwencyjnego oraz utrzymanie dróg

powiatowych W sezonie z imowym 2oI2 na terenie gminy Leoncin w zakres ie:  odśnieżania,  zwa|czania ś|iskości

zimowej mieszaniną piaskowo .soIną, odśnieżania interwencyjnego. orientacyjny wykaz dróg gminnych i

powiatowych stanowi tabe|a do SIWZ. Ko|ejność utrzymania zimowego dróg gminnych i powiatowych usta|ona w

załączonej do SIWZ z tabe|i i oznacza ona: - Utrzymanie zimowe w 1 kolejności : Wykonawca powinien rozpocząć

roboty związane z odśnieżaniem i zwa|czeniem ś|iskości w momencie pogorszenia się warunków

atmosferycznych t j .  opady śniegu, Wystąpienia ś|iskości  na drodze),  n ie później  n iz2godz iny po Wystąpieniu

w/w oko|iczności, lecz nie wcześniej niż po ustabi|izowaniu się opadu, bez konieczności kontaktu te|efonicznego z

pracownikiem zamaWiającego. W przypadku zapowiadanych długotrwałych opadów śniegu powyższego zapisu

dotyczącego rozpoczęcia prac po ustabi|izowaniu opadu się nie stosuje. - Utrzymanie zimowe w 2 kolejności :

Wykonawca powinien rozpocząć roboty związane z odśniezaniem izwalczeniem ś|iskości po wykonaniu prac na

drogach gminnych i powiatowych zaIiczonych do pierwszej ko|ejności utrzymania zimowego, |ecz nie później niŹ

12 godzin od momentu pogorszenia się warunków atmosferycznych (tj. opady śniegu, Wystąpienia ś|iskości na

drodze) oraz po wcześniejszym usta|eniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego. W przypadku braku
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takiej moż|iwości Wykonawca prowadzi jedynie roboty związane z odśnieżaniem dróg gminnych i powiatowych

za|iczonych do 2 kategorii zimowego utrzymania bez zwa|czania ś|iskości zimowej. Powyższe dotyczy dróg na

których za|ega Warstwa śniegu utrudniająca w dużym stopniu ruch samochodów bądź pieszych. Zasady

prowadzenia odśnieżania interwencyjnego na drogach gminnych i powiatowych wyłącznie po wcześniejszym

ustaleniu zakresu prac z pracownikiem zamawiającego. W przypadku braku moz|iwości odśnieżania drogi za

pomocą pługu zamontowanego na samochodzie ciężarowym Iub cią9nikiem należy użyć innego sprzętu

(cięższego) i usunąć zaspy śnieżne bądŹ inne przeszkody w taki sposób, aby udrożnić zab|okowany odcinek drogi

umoż|iwiający swobodny przejazd dIa samochodów bądź przejście dIa pieszych.W przypadku za|ezności od

ko|ejności odśniezania zaspybądź. inne przeszkody musząbyć usunięte d|a tych dróg w 1ko|ejności zimowego

utrzymania do B godzin, d|a dróg 2 ko|ejności zimowego utrzymania do 18 godzin, od momentu zgłoszenia przez

pracownika zamawiającego, a W razie braku moż|iwości kontaktu od momentu zaistnienia nie przejezdności na

drodze gminnej |ub powiatowej opadami śniegu |ub jego nawiewaniem' Prace związane z odśnieżaniem i

zwa|czaniem ś|iskości zimowej powinny być prowadzone w godzinach nocnych i rannych, tak aby w momencie

nas i|enia s ię ruchu samochodów t j .  około godz iny 6:00 i  15:00 drogi  muszą być odśniezone i  pozbawione

ś|iskości  (w przypadku gdy n ie występują intensywne opady).  W dni  wo|ne od pracy gdy sytuacja tego Wymaga

Wykonawca powinien również prowadzić roboty związane z zimowym utrzymanie, a me|dunki o wykonanych

pracach powinny być przekazane w pierwszym dniu po dniach wo|nych Zamawiającemu. Wsze|kie zgłoszenia

zakresu prac Iub inne informacje związane z zimowym utrzymanie dróg gminnych będą zgłaszane te|efonicznie

osobie uprawnionej ze strony Wykonawcy na podstawie którego Wykonawca będzie podejmowat prace. oprócz

dróg wymienionych w załącznikach do SIWZ z Zamawiający może zgłaszać inne drogi ce|em przeprowadzenia na

nich akcji zimowego utrzymania, a Wykonawca będzie miał obowiązek podjęcia tych działań. Wykonawca ponosi

ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu, Wsze|kie roszczenia użytkowników dró9 jakie

wpłyną do zarządzającego, związane z wykonaniem robót będących przedmiotem niniejszej będą kierowane do

wykonawcy w ceIu ich załatwienia. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót odpowiedziaIny jest

wykonawca robót. Mieszanka piaskowa - so|na powinna w swej masie zawierać co najmnie) 4Oo/o zawartości

środków chemicznych używanych do zwa|czania ś|iskości zimowej. Zasady odbioru robót przy zimowym

utrzymaniu dró9. odbiorem objęte są roboty wykonane na drogach gminnych i powiatowych na podstawie

pisemnych zgłoszeń składanych do Zamawiającego, najpóźniej  do godz iny 10:00 następnego dnia po wykonaniu

robót, zgtoszenie powinno zawierać wykaz dró9 na której prowadzono zimowe utrzymanie wrazz długościątych

dróg, zakresu wykonanych prac' - Zamawiający przeprowadza wyrywkową kontro|ę wykonanych robót w ciągu 2

.3 godz in po wykonaniu robót ,  jeś|i  warunki  pogodowe będąustabi| izowane..  Zamawiający będz ie z|ecałw/w

roboty w miarę posiadanych środków finansowych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełnlających: nie.

II .  1.5) Wspó lny Słownik Zamówień (cPv):  90.2 1.20.00-6,  90.2 1.30.oo-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.L.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie,
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II .2) czAs TRWANIA ZAMoWIENIA LuB TERMIN WYKoNANIA: Zakończenie:  31.12 '2012'

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM.

EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III . l )  WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający n ie wymaga wnies ienia wadium W nin ie jszym postępowaniu. .

rrr.2) zALrczKr

Czy przewiduje się udzie|enie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPoWANIu oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKóW

III.3.1) Uprawnienla do wykonywania określonej działa|ności lub czynności' jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

III.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawcy powinni dysponować odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdo|nymi do

wykonania zamówienia np .  samochody c iężarowe odpowiednie d|a przedmiotowych usług, -  pługi  do

odśniezania (cięzkie), . piaskarki o ładowności nie mniej niż 5 ton, - pługo - piaskarkę nie mniej niz 2,5

szerokości - ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem nie mniej niż 50 kM,

III.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFoRMACJA o ośWIADczENIAcH LUB DoKUMENTACH' JAKIE MAJĄ DosTARczYć

WYKoNAWCY w cELu PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKów uozrłru W PoSTĘPoWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA VI'YKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu' należy

przedłożyćl

o wykaz wykonanych. a W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

dostaw |ub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

w okresie ostatnich trzech Iat przed upływem terminu składania ofert aIbo wniosków o

dopuszczenie do udziału W postępowaniu, a jeze|i okres prowadzenia działa|ności jest krótszy - w

tym okres ie,  z  podaniem ich wartości ,  przedmiotu,  dat wykonania iodbiorców, oraz załączeniem

dokumentu potwierdzającego, że te dostawy Iub usługi zostały wykonane |ub są wykonywane

naIeżycie

IlI.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
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ustawy' należy przedłożyćz

o oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

aktua|ny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy Wymagają wpisu do rejestru, w ce|u

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 udziatu w

postępowaniu o udzie|enie zamówienia a|bo składania ofert, a w stosunku do osób flzycznych

oświadczenie w zakres ie art ,24 ust .  1 pkt  2 ustaWy

aktua|ne zaświadczenie właściwego nacze|nika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca

nie za|ega z opłacaniem podatków Iub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwo|nienie,

odroczenie Iub rozłozenie na raty zaległych płatności |ub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego or9anu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udz iału W postępowaniu o udz ie|enie zamówienia a|bo składania ofert

o aktuaIne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Iub Kasy Ro|niczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie za|ega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, Iub potwierdzenie, Że uzyskał pirzewidziane praWem

zwoInienie, odroczenie Iub rozłożenie na raty zaIegłych płatności Iub wstrzymanie W całości

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udz iału w postępowaniu o udz ie|enie zamówienia

aIbo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

PoIskiej, przedkłada:

III.4.3.r) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

. nie otwańo jego Iikwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o

udz ie|enie zamówienia aIbo składania ofert

III'7) Czy ogranicza się możliwość ubieganla slę o zamówlenie publiczne tylko dla wykonawców, u

których ponad 5o o/o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne! nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.1) TRYB UDZIELENIA ZAMóWIENIA

Iv.1.1) Tryb udzie|enia zamówienia: przetarg nieograniczony.
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IV.z) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofeń: najniższa cena.

|v.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

rv.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się .stotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofefty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcyl nie

rv.4) INFORMACJE ADMTNTSTRACYJNE

Iv.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna speryfikacja istotnych warunków

zamówienia:  www.leonc in.nbip.p|

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Leoncin u|'

Partyzantów 3,  05-155 Leoncin pokój  nr  19. .

Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.!2,2OLt

godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Leoncin u|, Partyzantów 3, 05-155 Leoncin pokój nr 8 sekretariat..

Iv.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Iv.4.16) Informacje dodatkowe' w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: .

Iv.4.t7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznanla środków pochodzących z budżetu Unii Europejsklej oraz niepodtegających zwrotow.

środków z pomocy udzie|onej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wotnym

Handlu (EFTA), które miały byćprzeznaczone na sfinansowanie całości |ub części zamówienia: nie

wÓlr f nntnv
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