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Numer ogłoszenia: 8348 - 2012; data zamieszczenia: 10.01.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bogatynia , ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, woj. 

dolnośląskie, tel. 75 7725110, 7725370, faks 75 7725109, 7725379. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bogatynia.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Wykonanie czynności obejmujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i 
gminy Bogatynia. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W skład stałych 
czynności związanych z zimowym utrzymaniem powiatowych dróg, ulic i chodników wymienionych 
w załączniku nr 5 do SIWZ wchodzą prace określone w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ i 
obejmują między innymi: 1.Mechaniczne oczyszczanie dróg kołowych i ulic ze śniegu, błota i lodu 
prowadzone na bieżąco w ciągu dnia, a w przypadku występowania ciągłych opadów śniegu z 
uwzględnieniem godzin nocnych zgodnie ze standardem utrzymania dróg określonym w załączniku 
nr 6 do SIWZ wraz z posypywaniem mieszanką piaskowo- żwirową. 2. usuwanie śliskości - 
posypywanie dróg mieszanką piaskowo - solną; Przy oczyszczaniu dróg kołowych, warunków 
stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych, oraz ulicach i placach (Dz. 
U. nr 230/05, poz.1960). 3.Utrzymanie dyżurów i dyspozycyjność przez całą dobę w okresie 
wzmożonych opadów. 4. Oczyszczanie dróg, ulic i chodników z nagromadzonej mieszanki żwirowo-
piaskowej wraz z jej wywozem w trakcie trwania okresu zimowego i po jego zakończeniu w terminie 
do dnia 30 kwietnia 2012 r. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wykonanie 
przedmiotu zamówienia w następujących częściach: 1) Część 1 - Zimowe utrzymanie drogi o nr 
2364D - Zittau -Hradek; 2) Część 2 - Zimowe utrzymanie drogi o nr 2370D Krzewina - stacja PKP; 

http://www.bogatynia.pl/


3) Część 3 - Zimowe utrzymanie drogi o nr 2363DSieniawka - Kopaczów wraz z chodnikiem na odc. 
960mb w ciągu drogi Sieniawka - Porajów; 4) Część 4 - Zimowe utrzymanie drogi o nr 2361D 
Sieniawka - Bogatynia oraz ulic Armii Czerwonej, Białogórskiej, Dworskiej, 1 Maja, Turowskiej wraz 
z chodnikami w Bogatyni oraz drogi nr 2362D - Opolno Zdrój - Granica Państwa; 5) Część 5 - 
Zimowe utrzymanie drogi o nr 2367d Działoszyn- Wigancice, drogi o nr 2368D- Działoszyn-Posada 
oraz drogi o nr 2365D Wyszków - Wolanów 6) Część 6 - Zimowe utrzymanie drogi o nr 2369 - 
Bratków - stacja PKP Oferty będą rozpatrywane na każdą część oddzielnie.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.19.00-3, 90.61.20.00-0, 90.62.00.00-9, 

90.63.00.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisał sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisał sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że 

dysponują sprawnym dopuszczonym do ruchu na drogach publicznych sprzętem 
niezbędnym do prawidłowego wykonania zamówienia tj : ciągnikiem z pługiem 
odśnieżającym i maszyną przystosowaną do usuwania śliskości ( posypywania 
mieszanką piaskowo solną lub piaskowo-żwirową) lub solarko- piaskarką z pługiem 
odśnieżnym lub inną maszyną drogową ( np. samochodem) z pługiem do odśnieżania). 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są 



przedłożyć wykaz posiadanego sprzętu. Zamawiający na podstawie złożonych przez 
Wykonawcę dokumentów dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu 
według formuły spełnia - nie spełnia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej związanej z wykonaniem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 zł 
Zamawiający na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów dokona oceny 
spełniania warunku udziału w postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

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

należy przedłożyć: 

 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  

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 
1 pkt 2 ustawy  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1.Wypełniony formularz ofertowy (załącznik Nr 1 Część II SIWZ), 2. Pełnomocnictwo dla 
reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja i spółki cywilne) oraz 
przypadku opisanego w pkt 14.5. SIWZ. 3. Wypełniony dla właściwej części Formularz cenowy. 



III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

W przypadku zaistnienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie stawka i wartość 

podatku VAT oraz cena ofertowa brutto przy zachowaniu cenny netto. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.bogatynia.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i 

Gminy w Bogatyni ul. 1 Maja 29 ( Wydział Zamówień Publicznych) 59-920 Bogatynia. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

18.01.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. 1 Daszyńskiego 1 - Biuro 

Obsługi Interesantów, pok. nr 5 59-920 Bogatynia. 

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

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


