
Pilchowice: Zimowe utrzymanie dróg - zwalczenie ślisko ści i 

odśnieżanie dróg gminnych.  

Numer ogłoszenia: 342664 - 2011; data zamieszczenia : 19.10.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pilchowice , ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 032 

2356521, faks 032 2356938. 

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 - zwalczenie 

śliskości i odśnieżanie dróg gminnych.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

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

niniejszego zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg - zwalczenie śliskości i odśnieżanie dróg 

gminnych. 2. Zakres zadania obejmuje: kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych 

obejmować będzie sołectwa: Pilchowice, Wilcza, Żernica Stanica, Nieborowice, Leboszowice, 

Kuźnia Nieborowska. Nazwa sołectwa Długość w m Pilchowice 12.992 Stanica 10.017 Żernica 

13.662 Nieborowice 8.848 Wilcza 10.636 Leboszowice 1.730 Kuźnia Nieborowska 1.457 Wykazy 

dróg wraz z nazwami stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Warunki wykonania zadania: jezdnia 

powinna być odśnieżania na całej szerokości do wykonawcy należy odśnieżanie dróg za pomocą 

pługów i zwalczanie śliskości na drogach przy użyciu piaskarek drogi gminne są wąskie w związku 

z czym wymagają zastosowania odpowiedniego sprzętu materiały do zwalczania śliskości zostaną 

zakupione przez Wykonawcę (żużel, piasek, sól). materiał uszarstniający i sól przygotowuje 

wykonawca i koszt zawarty będzie w cenie odśnieżania w przypadku wystąpienia gołoledzi i 

potrzeby zwalczania śliskości wymagane jest powiadomienie Zamawiającego wykonawca 

przystąpi do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu jednej godziny od zgłoszenia 

telefonicznego o wszczęciu akcji przez zamawiającego, a w sytuacji intensywnych opadów 



nocnych natychmiast rozliczenie za wykonane prace objęte umową będzie dokonywane 

miesięcznie według stawek godzinowych- zgodnie z przedłożoną ofertą czas pracy przy 

odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo przez sołtysa danego Sołectwa koordynatorem 

akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik drogownictwa - Urzędu Gminy, a dyspozytorami 

wyjazdów do akcji zimowego utrzymania będą sołtysi poszczególnych sołectw. W przypadku 

intensywnych opadów odśnieżający ma obowiązek zabezpieczenia w razie potrzeb odpowiedniego 

sprzętu we własnym zakresie: np. pług wirnikowy, koparka, Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowi specyfikacja techniczna,. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnych z 

zakresem zadania do 50% wartości całości umowy. 

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

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie 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:  nie dotyczy 

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 zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na 

prawidłowe wykonanie zamówienia. Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem do 

wykonania zadania: minimum 2 ciągnikami kołowymi lub innym sprzętem o mocy min. 

45 KM wyposażonym w pług do odśnieżania oraz rozrzutnik do usuwania oblodzeń. 

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 ży przedło żyć: 

� 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  

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

ustawy, nale ży przedło żyć: 

� 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.7) Czy ogranicza si ę możliwo 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: najniższa 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 wykonaw cy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie terminu jej wykonania, w 

przypadkach: a) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych lub atmosferycznych, b) 



działania siły wyższej, c) wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych dla prawidłowego 

wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.pilchowice.pl 

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

Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 11. 

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

26.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. 

nr 4. 

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 nieprzyznania 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 

 

 

 


