
Chełm Śląski: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, 
PRZYSTANKÓW, PLACÓW NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

Numer ogłoszenia: 396328 - 2012; data zamieszczenia: 12.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski , ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, tel. 032 

2257503, faks 032 2257504.

•Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, 

PRZYSTANKÓW, PLACÓW NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

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

gminnych, chodników, przystanków, placów na terenie Gminy Chełm Śląski zgodnie z załącznikiem nr 

1,3,3a,4,5,6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

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

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

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagana

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

•W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy 

spełnią następujące warunki i złożą potwierdzające je dokumenty: Posiadają uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień: - wykonawcy przedłożą aktualny wypis z KRS lub ewidencji działalności 

gospodarczej , 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonania 

zamówienia : - w ciągu ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim 

rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia. Wykonawca sporządzi wykaz w/w 

zamówień zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania; 3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia : - oświadczą, że dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnym do wykonania zamówienia; wykonawca musi posiadać w 

dyspozycji minimum : trzy ciągniki rolnicze o mocy min. 80 kM do których będą zamontowane 

pługi, bądź dwa ciągniki min. 80kM i samochód ciężarowy (o ład. powyżej 3,5t) z zamontowanymi 

pługami lub jeden ciągnik rolniczy o mocy 80 kM i dwa samochody ciężarowe o ładowności 

powyżej 3,5 t z zamontowanymi pługami, - rozrzutnik przystosowany do posypywania dróg 

mieszanką piaskowo - solną, - osoby wraz ze sprzętem do ręcznego odśnieżania chodników i 

przystanków, bądź mini ciągnik z przystawką do odśnieżania chodników i przystanków, - każdy 

zestaw do odśnieżania mechanicznego musi posiadać na wyposażeniu telefon komórkowy w celu 

umożliwienia szybkiej łączności z tutejszym Urzędem (numer telefonu należy podać w formularzu 

ofertowym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia). - Zamawiający może 

dokonać oględzin sprzętu przeznaczonego do akcji zima w dniu wyznaczonym przez niego w 

okresie związania oferenta z ofertą. Sprzęt musi znajdować się w odległości do 30 km od siedziby 

Zamawiającego . Do wglądu winny być dowody rejestracyjne pojazdów. W razie wystąpienia 

niezgodności np. braku pojazdu bądź innego sprzętu oferta zostaje odrzucona . 4. Znajdują się w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia : - oświadczą, że są w 

sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 5. W celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przedłożą 

także następujące dokumenty: - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; - 

oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu, - aktualny odpis z właściwego 

rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymaga ją wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; - 



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert; - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające 

odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - wykaz 

wykonanych usług w ciągu ostatnich 5 lat odpowiadających swoim rodzajem i wartością 

przedmiotowi niniejszego zamówienia; Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

będzie dokonana według formuły spełnia nie spełnia. Nie spełnienie w/w warunków skutkować 

będzie odrzuceniem oferty. Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów 

lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę osoby uprawnioną do podpisania oferty z 

dopiskiem za zgodność z oryginałem. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub 

notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie gdy złożona przez wykonawcę kserokopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a 

zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. Zamawiający wezwie 

wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty 

zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania

•III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonania zamówienia : - w ciągu 

ostatnich 5 lat wykonali co najmniej 1 zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i wartością 

przedmiotowi niniejszego zamówienia. Wykonawca sporządzi wykaz w/w zamówień 

zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat z podaniem ich rodzaju i wartości, daty 

i miejsca wykonania;

•III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia : - oświadczą, że dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnym do 

wykonania zamówienia; wykonawca musi posiadać w dyspozycji minimum : trzy ciągniki rolnicze o 

mocy min. 80 kM do których będą zamontowane pługi, bądź dwa ciągniki min. 80kM i samochód 

ciężarowy (o ład. powyżej 3,5t) z zamontowanymi pługami lub jeden ciągnik rolniczy o mocy 80 kM 



i dwa samochody ciężarowe o ładowności powyżej 3,5 t z zamontowanymi pługami, - rozrzutnik 

przystosowany do posypywania dróg mieszanką piaskowo - solną, - osoby wraz ze sprzętem do 

ręcznego odśnieżania chodników i przystanków, bądź mini ciągnik z przystawką do odśnieżania 

chodników i przystanków, - każdy zestaw do odśnieżania mechanicznego musi posiadać na 

wyposażeniu telefon komórkowy w celu umożliwienia szybkiej łączności z tutejszym Urzędem 

(numer telefonu należy podać w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia). - Zamawiający może dokonać oględzin sprzętu przeznaczonego do akcji 

zima w dniu wyznaczonym przez niego w okresie związania oferenta z ofertą. Sprzęt musi 

znajdować się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego . Do wglądu winny być dowody 

rejestracyjne pojazdów. W razie wystąpienia niezgodności np. braku pojazdu bądź innego sprzętu 

oferta zostaje odrzucona .

•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia : - oświadczą, że dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnym do 

wykonania zamówienia;

•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia : - 

oświadczą, że są w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

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 robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca  

wykonania  oraz  załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  roboty  zostały  wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

•wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności 

odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami 

budowlanymi,  wraz z  informacjami  na temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i 



wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

•oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

•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

•aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

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

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert

•aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

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: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: http://bip.ugchelmsl.rekord.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY CHEŁM 

ŚLĄSKI, ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.10.2012 

godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY CHEŁM ŚLĄSKI, ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski pok. 201.

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


