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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.leonc in.nbip.p l

Kz?ft -sV,tt-o n'8 Za'tZ
Leoncin: Wykonanie zimowego utfzymania dróg gminnych i

powaatovvych na terenie Gminy Leoncin w sezonie zimowym 2013
Numer ogłoszenia: 487368 . 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012

oGŁoSZENlE o ZAMoWlENlU . usługi

Zamieszczan ie ogłoszen ia : obowiązkowe.

ogłoszenie dotycry: zamÓwienia pub|icznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

|. 1) NAZWA lADRES: Uząd Gminy Leoncin , ul. Pańyzantow 3, 05-155 Leoncin, woj. mazowieckie, te|.

22 7856585, faks 22 7856585.

Ad res strony i nternetowej zamawiającego : www. |eo nci n. n bi p. p|

|. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samoządowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

ll.1) oKREŚLENlE PRZEDM|oTU zAMoWlENtA

ll.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Wykonanie zimowego utzymania drÓg

gminnych i powiatowych na terenie Gminy Leoncin w sezonie zimowym 2013.

!|.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

Il.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienla: Pzedmiotem zamÓwienia jest

utrzymanie drÓg gminnych w sezonie zimowym 2013 na terenie gminy Leoncin w zakresie: odśniezania,

zwa|czania Ś|iskości zimowej mieszaniną piaskowo - solną, odŚnieŻania intenrencyjnego oraz utzymanie

drÓg powiatowych w sezonie zimowym 2013 na terenie gminy Leoncin w zakresie: odŚniezania , zwa|czania

ś|iskości zimowej mieszaniną piaskowo -soIną odŚniezania intenrencyjnego. orientacyjny wykaz drÓg

gminnych i powiatowych stanowitabe|a do S|WZ. Ko|ejnoŚc utzymania zimowego drÓg gminnych i

powiatowych ustalona w załączonej do SIWZ z tabe|i i oznacza ona: - Utzymanie zimowe w 1 ko|ejnoŚci:

V[konawca powinien rczpocząc roboty związane z odśnieianiem izwa|czeniem ŚliskoŚciw momencie

pogorszenia się warunkow atmosferycznych tj. opady Śniegu, wystąpienia Ś|iskoŚci na drodze, nie pÓzniej

niŻ2 godziny po wystąpieniu w'w oko|iczności, lecz nie wczeŚniej niz po ustabilizowaniu się opadu, bez

koniecznoŚci kontaktu te|efonicznego z pracownikiem Zamawia1ącego. W przypadku zapowiadanych

długotrwałych opadÓw Śniegu powyiszego zapisu dotyczącego rozpoczęcia prac po ustabi|izowaniu opadu

się nie stosuje. - Utzymanie zimowe w 2 ko|ejnoŚci: V}Vkonawca powinien rozpocząc roboty związane z
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odśnieżaniem izwa|czeniem ś|iskości po wykonaniu prac na drogach gminnych i powiatowych za|iczonych

do pierwszej ko|ejności utrzymania zimowego, |ecz nie poŹniej niŻ 12 godzin od momentu pogorszenia się

warunkÓw atmosferycznych tj. opady śniegu, wystąpienia Ś|iskoŚci na drodze orazpo wczeŚniejszym

usta|eniu zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego. W pzypadku braku takiej moz|iwoŚci VlĄlkonawca

prowadzijedynie roboty związane z odśnieżaniem drÓg gminnych i powiatowych za|iczonych do 2 kategorii

zimowego utzymania bezzwa|czania Ś|iskoŚcizimowej' Powyisze dotyczy drog na ktorych za|ega

warstwa śniegu utrudniająca w dużym stopniu ruch samochodow bqdŹ pieszych' Zasady prowadzenia

odŚnieżania interwencyjnego na drogach gminnych i powiatowych wyłącznie po wczeŚniejszym usta|eniu

zakresu prac z pracownikiem Zamawiającego. W pzypadku braku moż|iwości odŚnieżania drogi za

pomocą pługu zamontowanego na samochodzie cięŹarowym Iub ciągnikiem na|eiy uiyÓ innego spzętu

cięiszego i usunąc zaspy śnieŻne bądŹ inne pzeszkody w taki sposob' aby udroinić zab|okowany odcinek

drogi umoz|iwiający swobodny przejazd d|a samochodow bądŹ przejŚcie d|a pieszych. W przypadku

za|eŹnoŚci od ko|ejności odŚnieŻania zaspy bądz inne przeszkody muszą byc usunięte d|a tych drÓg w 1

ko|ejnościzimowego utzymania do 8 godzin, d|a drog 2 ko|ejnoŚcizimowego utzymania do 18 godzin, od

momentu zgłoszenia przezpracownika Zamawiającego, aw razie braku moŻ|iwoŚci kontaktu od momentu

zaistnienia nie pzejezdności na drodze gminnej lub powiatowej opadami śniegu |ub jego nawiewaniem.

Prace związane z odŚnieianiem I zwa|czaniem Ś|iskościzimowej powinny byc prowadzone W godzinach

nocnych irannych, takabyw momencie nasi|enia się ruchu samochodÓwtj. około godziny 6:00 i15:00

drogi muszą byc odśniezone i pozbawione Ś|iskoŚci w pzypadku gdy nie występują intensywne opady). W

dni wo|ne od pracy gdy sytuacja tego wymaga Wykonawca powinien rowniez prowadziĆ roboty związane z

zimowym utrzymanie, a meldunki o wykonanych pracach powinny bycpzekazane w pieruvszym dniu po

dniach wo|nych ZamawiĄącemu. Wszelkie zgłoszenia zakresu prac |ub inne informaĄe związane z

zimowym utrzymanie drog gminnych będązgłaszane teIefonicznie osobie uprawnionejze strony

\ĄĄ'konawcy na podstawie ktÓrego Wykonawca będzie podejmował prace. oprÓcz drog wymienionych w

załącznikach do S|WZ zZamawia1ący moze zgłaszac inne drogi ce|em przeprowadzenia na nich akcji

zimowego utrzymania, a Wykonawca będzie miat obowiązek podjęcia tych działań. Wykonawca ponosi

ryzyko wynikające z prowadzenia robot bezzamykania ruchu. Wsze|kie roszczenia uzytkownikow drog

jakie wpłyną do zauądza1ącego, związane z wykonaniem robót będących pzedmiotem niniejszej będą

kierowane do wykonawcy w ce|u ich załatwienia. Zajakośc zastosowanych materiałow i wykonanych robot

odpowiedzia|ny jest wykonawca robot. Mieszanka piaskowa - so|na powinna w swej masie zawieraĆ co

najmniej 40o/o zawartoŚci ŚrodkÓw chemicznych uzywanych do zwalczania ś|iskości zimowej. Zasady

odbioru robot pzy zimowym utrzymaniu drÓg. - odbiorem objęte są roboty wykonane na drogach gminnych

i powiatowych na podstawie pisemnych zgłoszeń składanych do Zamawiającego, najpÓŹniej do godziny

12:00 następnego dnia po wykonaniu robot, zgłoszenie powinno zawieraÓ wykaz drÓg na ktorej

prowadzono zimowe utrzymanie wrazz długoŚciątych drog, zakresu wykonanych prac. - Zamawiający

przeprowadza wyrywkową kontro|ę wykonanych robot w ciągu 2 - 3 godzin po wykonaniu robÓt, jeŚ|i
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warunki pogodowe będą ustabi|izowane. - Zamawiający będzie z|ecał w.w roboty w miarę posiadanych

ŚrodkÓw finansowych..

l|.1.a) Gzy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

I!.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (cPV): 90.2 1 .20. 00-6, 90.2 1' 30.00-3.

ll.1.6) czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

||.1.7| Czy dopuszcza slę złożenie ofeńy wariantowej: nie.

tI.2) czAs TRWANIA zAMoWlENlA LUB TERMIN WYKONANlAl Zakończenie: 31 .12.2013.

SEKCJA lll: INFORMAGJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ril.1) wADruM

lnformacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

It.zl zALtczKl

Czy przewiduie się udzielenie zaliczek na poczet wykonan!a zamówien!a: nie

Il|.3) WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANlA ocENY

sPEŁNlANtA TYCH WARUNKoW

lll.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

\Ąkonawca powinien dysponowac odpowiednim potencjałem technicznym i osobamizdoInymi

do wykonania zamówienia np. - samochody cięzarowe odpowiednie d|a pzedmiotowych usług, -

pługi do odŚniezania (cięzkie)' - piaskarki o ładowności nie mniej niz 5 ton, - pługo - piaskarkę nie

mniej niz 2'5 szerokoŚci - ciągnik z pługiem i rozzutnikiem nie mniej niz 50 kM,

|l|.4) lNFoRMAcJA o oŚWADczENlAcH LUB DoKUMENTAGH, JAK!E MAJĄ DosTARczYc

WYKoNAWCY W GELU PoTWlERDzENlA SPEŁNIAN|A WARUNKoW UDZIAŁU W PosTĘPoWANlu

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAVVY

Ill.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

przedłożyć:

. Wykaz wykonanych, a W pzypadku Świadczeń okresowych |ub ciągłych rowniei

wykonywanych, dostaw |ub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

wiedzy i doŚwiadczenia w okresie ostatnich tzech |at pzed upływem terminu składania ofeń

a|bo wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeze|i okres prowadzenia

działa|noŚcijest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich wańoŚci, przedmiotu, dat wykonania i

odbiorcÓw, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Że te dostawy |ub usługi zostały

wykonane Iub sąwykonywane na|ezycie
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|||.4.2| Wzakresie potwlerdzenia niepodIegania wykluczeniu na podstawie ań.24 ust. 1 ustawy,

na|eży przedłożyć:

o oŚwiadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

o aktua|ny odpis z właŚciwego rejestru, jeze|i odrębne pzepisy wymagają wpisu do Ęestru, w

ce|u wykazania braku podstaw do wyk|uczenia w oparciu o ań. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskow o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamówienia a|bo składania ofert, a w

stosunku do osob fizycznych oŚwiadczenie w zakresie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy

o aktua|ne zaŚwiadczenie właściwego nacze|nika urzędu skarbowego potwierdzające, Że

wykonawca nie za|ega z opłacaniem podatkÓw |ub zaŚwiadczenie, ze uzyskał pzewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie |ub rozłoienie na raty za|egłych płatnoŚci |ub wstzymanie w

całości wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące pzed

upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie

zamÓwienia aIbo składania ofert

o aktua|ne zaŚwiadczenie właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Iub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Że wykonawca nie za|ega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, |ub potwierdzenie, ie uzyskał

pzewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie |ub rozłoŻenie na raty za|egłych płatności |ub

wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzjiwłaŚciwego organu . wystawione nie wcześniej niz 3

miesiące pzed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia aIbo składania ofeń

l||.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej' przedkłada:

lll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

o nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoŚci - wystawiony nie wczeŚniej niz 6

miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału W

postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia aIbo składania ofeń

|l|.7) czy ogranicza się możliwośó ubiegania się o zamówienie pub|iczne ty|ko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA lV: PROCEDURA
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lv.l) TRYB UDZTELENTA ZAMOWTENTA

lV.1.1) Tryb udzie|enia zamówienia: przetarg nieograniczony.

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

|v.2.u Kryteria oceny ofeń: najnizsza cena.

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

rv.3)zMtANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofeńy, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

rv.4) INFORMACJE ADMTNTSTRACYJNE

lV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówien!a: www.|eoncin.nbip' pI

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskaó pod adresem: Uząd Gminy Leoncin u|.
PańyzantÓw 3, 05-,155 Leoncin.

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu tub otert:12.12.2012
godzina 09:00, miejsce: Ur'ąd Gminy Leoncin u|' PańyzantÓw 3, 05-155 Leoncin pokoj nr B.
lV.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).
|v.4.17) Gzy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

niepzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzie|onej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA)' które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub częścizamówienia: nie

GMINA LEONCIN
05- ]  55  Leonc in ,  u | .  Pa r t y zan i ów  3

te i ' / fax 2Ź 7B5.65.8Ź]( i j5) '  f2 785.rJ6 '00
NiP: 53 ] ' ' 1 {; ó6. :i99, lł['G|]N: 01 3?.70Ąi t,

wÓJil GMINV

.Ą,i tt'n M if ,ł.a,, Krawetołl
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