
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.orzesze.pl/

Orzesze: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewn ętrznych o ł ącznej długo ści 116 km na terenie Miasta Orzesze.

Numer ogłoszenia: 149451 - 2015; data zamieszczenia: 13 .10.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Orzesze , ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, tel. 032 3248800, faks 032 3248826.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  orzesze.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 i wewnętrznych o łącznej długości 116 km na terenie Miasta Orzesze..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, transport, składowanie materiałów

potrzebnych do zwalczania śliskości i gołoledzi. 1.1. zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Miasta Orzesze Utrzymanie przejezdności ulic poprzez: - odśnieżanie na

drogach gminnych i wewnętrznych na długości 116 km, - zwalczanie gołoledzi i śliskości solą zwilżoną roztworem solankowym na drogach gminnych i wewnętrznych na dł. 100,92 km - zwalczanie

gołoledzi i śliskości materiałem uszorstniającym (np. piasek, żużel) - interwencyjnie zgodnie z otrzymanym harmonogramem, uwzględniając 1, 2, 3 kolejność przejezdności ulic, z czego: 1

kolejności - jest ok. 32,58 km dróg 2 kolejności - jest ok. 38,50 km dróg 3 kolejności - jest ok. 29,56 km dróg oraz 3 kolejności - DROGI WEWNĘTRZNE- jest ok. 15 km Harmonogram

odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach gminnych i wewnętrznych na terenie miasta Orzesze (kolejności odśnieżania)stanowi załącznik nr 6 do SIWZ Zwalczanie śliskości i gołoledzi: - solą

zwilżoną roztworem solankowym przyjmując 30-40g/1m2 (nawilżona sól: 30%solanki o stężeniu 25% +70% suchej soli) - materiałem uszorstniający - piasek lub żużel w dawce min. 200 g/m2

drogi 1.2. Zimowe utrzymanie chodników - długość chodników - ok. 2,94 km Zimowe utrzymanie chodników obejmuje ręczne lub mechaniczne odśnieżanie chodników wzdłuż dróg gminnych,

posypywanie chodników piaskiem, odśnieżanie przejść dla pieszych jak również utrzymanie gotowości pracowników i sprzętu do wykonania ww. zadania. Wykaz dróg gminnych, wewnętrznych i

chodników w sezonie zima 2015/2016 stanowi załącznik nr 6 do SIWZ 2. W wypadku wystąpienia zawiei i zamieci śnieżnych - likwidacja zasp za pomocą ciężkiego sprzętu: pługa wirnikowego

lub ładowarki lub ładowarki typu FADROMA 3. Zapewnienie dyspozycyjności sprzętu wraz z obsługą przez 24 godz. na dobę. 4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zanieczyszczeń z

jezdni i chodników pozostałych po okresie zimowym tj. piasek (np. zamiatanie zamiatarką samojezdną) po zakończeniu akcji zima w okresie wiosennym tj. 1-15 kwietnia 2016r. 5. Wykonawca

zobowiązany jest pełnić 24 godzinny dyżur gotowości w okresie trwania umowy oraz zapewnić dyspozycyjność ww. sprzętu przez 24 godz. na dobę. Wymagane jest dysponowanie całodobowym

telefonem dyżurnym: oraz faks i adres e-mail do kontaktu z Wykonawcą przez Zamawiającego lub służby takie jak: Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna. 6. Baza sprzętu, materiałów sypkich

Wykonawcy wraz z pomieszczeniem dla dyżurującego powinna znajdować się na terenie miasta Orzesze lub w odległości nie większej niż 5 km licząc przejazd drogami publicznymi od granic

Miasta Orzesze. Pomieszczenie dla dyżurujących musi być wyposażone w telefon stacjonarny, fax i telefon komórkowy oraz dostęp do internetu. 7. Ograniczenia w prowadzeniu usługi. 7.1. Od

dnia pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego Wykonawcę o rozpoczęciu realizacji usług zimowego utrzymania dróg i chodników, a także na każdym etapie wykonywania usługi,

Zamawiający uwzględniając korzystne warunki atmosferyczne utrzymujące się przez min. 7 dni lub prognozowane na co najmniej 7 dni może dokonać czasowego ograniczenia użycia w akcji oraz

gotowości do prowadzenia akcji sprzętu i ludzi, poprzez wyłączenie poszczególnych jednostek sprzętowych wraz z obsługą przewidzianych do wykonania zamówienia (określonych w załączniku

nr 3 do umowy). 7.2. Za wyłączenie poszczególnych jednostek sprzętowych wraz z obsługą przewidzianych do wykonania zamówienia o których mowa w pkt. 7.1. wykonawcy nie będzie

przysługiwało wynagrodzenie o którym mowa w §4 pkt 1.2 niniejszej umowy. 7.3. Wprowadzone ograniczenia, jak również ich zakończenie każdorazowo nastąpi w formie pisemnej. W celu

wprowadzenia ograniczenia na 2 dni przed jego rozpoczęciem Zamawiający przekaże Wykonawcy informację zawierającą datę i rodzaj sprzętu podlegający w tym okresie wyłączeniu.

Zakończenie wprowadzonych ograniczeń będzie określało datę wznowienia realizacji usługi w pełnym wymiarze i przekazane zostanie Wykonawcy na 12 godzin przed jej rozpoczęciem. 7.4.

Wprowadzone ograniczenia nie zwalniają Wykonawcy z pełnienia 24 godzinnego dyżuru gotowości, i podjęcia w przypadku wystąpienia nagłych zmian warunków atmosferycznych odpowiednich

czynności na drogach gminnych w sytuacjach wymagających natychmiastowego wykonania usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy. 8. Podwykonawcy: 8.1. Wykonawca może

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 8.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 8.3. Zamawiający

żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał

techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe lub ekonomiczne podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby się powołuje..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w Art. 67 ust. 1 pkt 6. ustawy pzp do 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu

tego samego rodzaju przedmiotu zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=14...
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III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 7.000,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku

następujących formach: 1) pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz.275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 55 8454

1040 2002 0000 0329 0002 Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się

przed upływem terminu składania ofert tj. do dni 21.10.2015r. do godz. 9:00 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina

wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć do UM ORZESZE pok. nr 19. Wadium wnosi się przed upływem terminu

składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI

specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału

w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI

specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału

w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował

następującymi narzędziami i urządzeniami: a) minimum 1 solarko - piaskarka z zabudowanym urządzeniem do roztworu solankowego, opłużona, b) min. 2 ciągniki lub pojazdy z

napędem na dwie osie opłużone o mocy nie mniejszej niż 54 kW c) min 3 ciągniki lub pojazdy wyposażone w pługi o mocy nie mniejszej niż 37 kW d) min. 2 rozsiewacze ciągnikowe do

posypywania materiałem szorstkim Wymaga się aby wykonawca posiadał co najmniej jeden z następujących pojazdów lub dysponował: e)pług wirnikowy f)ładowarka o pojemności

łyżki min. 2,5 m3 lub ładowarka typu FADROMA d) ciągnik z przyczepą Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI

specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału

w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie dokonuje opisu żadnych wymagań do tego warunku Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI

specyfikacji, w przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału

w postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

W zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200.000,00 zł Ww. warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli wykonawca złoży dokumenty, o których mowa punkcie VI specyfikacji, w

przypadku braku szczegółowego opisu spełnienia warunku udziału w postępowaniu jego weryfikacja odbędzie się w oparciu o oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w

postępowaniu. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o dołączone do oferty dokumenty na zasadzie spełnia/ nie spełnia

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 wykonawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu

należy przedło żyć:

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do

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 wyklu czeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do

grupy kapitałowej;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=14...
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1 - Cena - 95

2 - Termin płatności faktury - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  http://bip.orzesze.pl/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski Orzesze ul. św. Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze jak również za zaliczeniem pocztowym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do u działu w post ępowaniu lub ofert:  21.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim Orzesze ul. Św.

Wawrzyńca 21, 43 - 180 Orzesze w Biurze Podawczym..

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 żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznan ia środków pochodz ących z bud żetu 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

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=14...

3 z 3 2015-10-13 13:45


