
Chełm Śląski: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PRZYSTANKÓW, 
PLACÓW NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI
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, fax. 032 2257504.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: http://bip.ugchelmsl.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=5444

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

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, CHODNIKÓW, PRZYSTANKÓW, PLACÓW NA TERENIE GMINY 
CHEŁM ŚLĄSKI.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.10.2009.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.



III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział 
wykonawcy, którzy: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b)posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,a także 
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; c)znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; d)nie podlegają 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 Prawo Zamówień 
Publicznych. e)W przypadku gdy wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia ustanawiaja oni pełnomocnika do reprazentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępiowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. f)ponadto wszyscy wykonawcy muszą złożyć 
oświadczenia wymagane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. g)Wykonawca 
musi posiadać minimum: dwa ciągniki rolnicze o mocy min. 80 kM do których będą 
zamontowane pługi, bądź ciągnik (min. 80kM) i samochód ciężarowy (o ład. powyżej 3,5t) 
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 karcie tytułowej 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. Do wglądu winny 
być dowody rejestracyjne pojazdów. W razie wystąpienia niezgodności np. braku pojazdu 
bądź innego sprzętu uwidocznionego w wykazie oferta ulega odrzuceniu. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi 
zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a)wypełnioną kartę ofertową stanowiącą 
załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; b)umowy regulujące 
współpracę podmiotów występujących wspólnie; c)dokumenty stwierdzające, że osoby, 
które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (prawo jazdy); d)wykaz wykonanych w 
okresie ostatnich trzech lat robót tożsamych z przedmiotem zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości oraz daty i 
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały 
wykonane z należytą starannością ( min 2 referencje ) e)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 
których mowa w pkt. 7.ppkt. a),b),c), d) składa odpowiedni dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem 
tłumacza przysięgłego. f) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ,jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wczesniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.ugchelmsl.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=5444.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 
Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41- 403 Chełm Śląski.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
29.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41- 403 Chełm 
Śląski pokój 201.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


