
Węgliniec: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, 

CHODNIKÓW I PARKINGÓW W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012  

Numer ogłoszenia: 328630 - 2011; data zamieszczenia : 11.10.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, 

tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wegliniec.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, CHODNIKÓW I PARKINGÓW W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiot zamówienia: 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i parkingów w sezonie zimowym 2011/2012 (znak 

sprawy: PR.271.28.2011.ZP) 2. Kod CPV : 90 62 00 00 -9 - usługi odśnieŜania 90 63 00 00 - 2 - 

usługi usuwania oblodzeń 3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg, chodników, parkingów 

w sezonie zimowym 2011/2012 3.1. Zimowe utrzymanie to: a) likwidacja skutków zimy, Ŝywiołu 

śnieŜnego i skutków obniŜonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania 

przejezdności dróg, likwidacji zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; 

b) prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w róŜnych warunkach 

atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieŜne, niskie 

temperatury); c) utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków 

transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy. 3.2. 

Wykonawca zobowiązany jest do odśnieŜania całej szerokości jezdni - jezdni wraz z poboczami 

(takŜe nawiane zaspy z pól), w sposób skuteczny do uzyskania przejezdności dróg, rozjazdów, 



skrzyŜowań, (śnieg naleŜy usunąć z całego skrzyŜowania, równieŜ ze środka). 3.3. Chodnik winien 

być odśnieŜony o szer. min 1,5 m 3.4. Po odśnieŜeniu ulic Wykonawca zobowiązany jest do 

udroŜnienia zasypanych przejść dla pieszych przy krawęŜniku (przejście z ulicy na chodnik). 3.5. 

Wjazd na chodniki i parkingi wyłoŜone kostką brukową dozwolony pojazdem o masie całkowitej do 5 

ton. - dopuszcza się odśnieŜanie ręczne. 3.6. Wykonawca przystępuje do odśnieŜania bądź 

posypywania w ciągu 60 minut od chwili otrzymania dyspozycji od upowaŜnionego przedstawiciela 

Zamawiającego 3.7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w gotowości technicznej i 

do świadczenia usług w razie konieczności 24 godziny na dobę. 3.8. Maksymalny czas realizacji 

zamówienia (odśnieŜania bądź posypywania wszystkich ulic) od chwili zgłoszenia do zakończenia 

usługi: a) Węgliniec, Stary Węgliniec ,l Ruszów, Jagodzin, Piaseczna, Kościelna Wieś, Okrąglica - 5 

godzin; b)Czerwona Woda - 9 godzin, c)Zielonka - 3 godziny. 3.9. Zakres i kolejność odśnieŜania 

bądź posypywania określi upowaŜniony przedstawiciel Zamawiającego. 3.10. Wykonawca zapewni 

łączność telefoniczną (bezprzewodową) z kaŜdym operatorem sprzętu. 3.11. Koszty związane ze 

stacjonowaniem sprzętu i dojazdem na miejsce świadczenia usług ponosi Wykonawca 3.12. 

Wykonywane usługi rozliczane będą w oparciu o oferowane ceny jednostkowe oraz na podstawie 

kart drogowych (protokołów odbioru) podpisanych w dniu wykonywania usługi przez sołtysów danej 

miejscowości lub Zamawiającego oraz akceptowane w ciągu 3 dni przez osobę upowaŜnioną przez 

Zamawiającego. 3.13. Materiały do realizacji zamówienia - (sól i piasek) zapewnia Wykonawca - 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. (Dz.U. z 2005r., Nr 230, poz. 

251 z późn. zm.) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być uŜywane na 

drogach publicznych oraz ulicach i placach. 3.14. Wykonawca zabezpiecza na własny koszt 

odpowiednią ilość materiałów tj.: soli i piasku - koszty załadunku naleŜy wkalkulować w cenę 

posypywania. 3.15. Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego przedstawi dowody zakupu soli 

drogowej do zimowego utrzymania. 3.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu 

usług określonych w niniejszej specyfikacji w zaleŜności od potrzeb. 3.17. Sprzęt mechaniczny, 

którym Wykonawca wykonywał będzie usługę musi być sprawny technicznie, dopuszczony przez 

właściwe organa do ruchu na drogach publicznych oraz przystosowany do prac w kaŜdych 

warunkach atmosferycznych i powinien posiadać lampę pulsującą. 3.18. Sprzęt do rozsypywania 

materiałów szorstkich musi zapewnić płynna regulację ilości rozsypywanych środków do zwalczania 

śliskości oraz równomierną ilość wysypanego materiału na m2 bez względu na prędkość jazdy. 3.19. 

Wykonawca usługi bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek niewłaściwego 

świadczenia usługi. 3.20. Wykonawca musi stosować się do wszystkich przepisów z zakresu 

ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. 3.21. Wykonawca winien dokonać wizji 

lokalnej w terenie celem sprawdzenia warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 4. 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych oznaczonych następująco: ZADANIE NR 1 - 



WĘGLINIEC- DROGI: za 1 km drogi 1) odśnieŜanie dróg o łącznej dł. 10,754 km 2) posypywanie 

mieszanką piaskowo-solną w proporcji 50:50 dróg o łącznej dł. 10,754 km 3) posypywanie piaskiem 

dróg o łącznej dł. 10,754 km ZADANIE NR 2- WĘGLINIEC - CHODNIKI za 1 km chodnika 1) 

odśnieŜanie chodników o łącznej dł. 3,750 km 2) posypywanie piaskiem chodników o łącznej dł. 

3,750 km ZADANIE NR 3- WĘGLINIEC - PARKINGI za 1 m2 parkingu 1) odśnieŜanie o łącznej 

powierzchni - 2 700 m2 2) posypywanie piaskiem o łącznej powierzchni - 2 700 m2 ZADANIE NR 4 - 

RUSZÓW za 1 km drogi 1) odśnieŜanie dróg o łącznej dł. 11,565 km 2) posypywanie mieszanką 

piaskowo-solną w proporcji 50:50 dróg o łącznej dł. 11,565 km 3) posypywanie piaskiem dróg o 

łącznej dł. 11,565 km ZADANIE NR 5 - RUSZÓW za 1 km chodnika 1) odśnieŜanie chodników o 

łącznej dł. 0,25 km 2) posypywanie piaskiem chodników o łącznej dł. 0,25 km ZADANIE NR 6 - 

RUSZÓW za 1 m2 parkingu 1) odśnieŜanie parkingów o łącznej powierzchni - 640 m2 2) 

posypywanie piaskiem parkingów o łącznej powierzchni - 640 m2 ZADANIE NR 7 - CZERWONA 

WODA za 1 km drogi 1) odśnieŜanie dróg o łącznej dł. 25,291 km 2) posypywanie mieszanką 

piaskowo-solną w proporcji 50:50 dróg o łącznej dł. 25,291 km 3) posypywanie piaskiem dróg o 

łącznej dł. 25,291 km ZADANIE NR 8 - CZERWONA WODA za 1 m2 parkingu 1) odśnieŜanie 

parkingów o łącznej powierzchni - 780 m2 2) posypywanie piaskiem parkingów o łącznej 

powierzchni - 780 m2 ZADANIE NR 9 - STARY WĘGLINIEC za 1 km drogi 1) odśnieŜanie dróg o 

łącznej dł. 17,037 km 2) posypywanie mieszanką piaskowo-solną w proporcji 50:50 dróg o łącznej dł. 

17,037 km 3) posypywanie piaskiem dróg o łącznej dł. 17,037 km ZADANIE NR 10 - STARY 

WĘGLINIEC za 1 m2 parkingu 1) odśnieŜanie parkingów o łącznej powierzchni - 400 m2 2) 

posypywanie piaskiem parkingów o łącznej powierzchni - 400 m2 ZADANIE NR 11 - PIASECZNA za 

1 km drogi 1) odśnieŜanie dróg o łącznej dł. 8,841 km 2) posypywanie mieszanką piaskowo-solną w 

proporcji 50:50 dróg o łącznej dł. 8,841 km 3) posypywanie piaskiem dróg o łącznej dł. 8,841 km 

ZADANIE NR 12 - PIASECZNA za 1 m2 parkingu 1) odśnieŜanie parkingów o łącznej powierzchni - 

120 m2 2) posypywanie piaskiem parkingów o łącznej powierzchni - 120 m2 ZADANIE NR 13 - 

JAGODZIN za 1 km drogi 1) odśnieŜanie dróg o łącznej dł. 10,938 km 2) posypywanie mieszanką 

piaskowo-solną w proporcji 50:50 dróg o łącznej dł. 10,938 km . 3) posypywanie piaskiem dróg o 

łącznej dł. 10,938 km ZADANIE NR 14 - KOŚCIELNA WIEŚ I OKRĄGLICA za 1 km drogi 1) 

odśnieŜanie dróg o łącznej dł. 8,325 km w Kościelnej Wsi + 2,585 km w Okrąglicy 2) posypywanie 

mieszanką piaskowo-solną w proporcji 50:50 dróg o łącznej dł. 8,325 km w Kościelnej Wsi + 2,585 

km w Okrąglicy 3) posypywanie piaskiem dróg o łącznej dł. 8,325 km w Kościelnej Wsi + 2,585 km w 

Okrąglicy ZADANIE NR 15 - ZIELONKA za 1 km za drogi 1) odśnieŜanie dróg o łącznej dł. 2,5 km 2) 

posypywanie mieszanką piaskowo-solną w proporcji 50:50 dróg o łącznej dł. 2,5 km 3) posypywanie 

piaskiem dróg o łącznej dł. 2,5 km 5. Realizacja zamówienia jest uzaleŜniona od warunków 

atmosferycznych. W związku z tym naleŜy załoŜyć moŜliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. 



6. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych, przy czym częścią zamówienia 

jest realizacja jednego zadania. Oferty złoŜone na część mniejszą niŜ realizacja danego zadania 

zostaną odrzucone jako sprzeczne z SIWZ. 7. Postępowanie będzie rozstrzygnięte, jeŜeli na 

wykonanie danego zadania zostanie złoŜona co najmniej jedna waŜna oferta. 8. Zamawiający nie 

dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych 9. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy 

ramowej. 10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających 12. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Karta drogowa - protokół 

odbioru zimowego utrzymania - stanowi załącznik nr 1 do siwz. 14. Wykaz dróg oraz długości 

odcinków do odśnieŜania i posypywania stanowi załącznik nr 2 do siwz. 15. Wykaz chodników na 

terenie Węglińca stanowi załącznik nr 3 do siwz. 16. Wykaz parkingów stanowi załącznik nr 4 do 

siwz. 17. Ustala się następujące warunki płatności. 17.1.Wartość umowy nie moŜe zostać 

podwyŜszona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy nie 

będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy 17.2. Faktura powinna być adresowana do: Gmina 

Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. NIP - 615-18-08-660 17.3. Płatność za fakturę VAT 

będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od 

daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 18.UWAGA!!! W formularzu oferty 

podano częstotliwość wykonywanych usług, które słuŜą tylko i wyłącznie do porównania ofert.. 

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, 90.63.00.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 15. 

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

 

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

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.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca musi wykazać, iŜ dysponuje : a) sprzętem do odśnieŜania dróg tj.: 

pojazdem samochodowym z pługiem lub ciągnikiem rolniczym wyposaŜonym w pług - 1 szt. 

dla 1 miejscowości b) sprzętem do zwalczania gołoledzi (śliskości) tj.: pojazdem 

samochodowym z rozsypywaczem lub ciągnikiem rolniczym z rozsypywaczem - 1 szt. dla 1 

miejscowości 

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 nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• wykaz narządzi, wyposaŜenia 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, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 



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

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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: najniŜsza 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: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.wegliniec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy i 

Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec. 

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

20.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul.Sikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec 

Sekretariat - pokój nr 21. 

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 Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

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

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


