
Nr sprawy: D.5540.30.2011.                                                                       Baćkowice, 14.10.2011  2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2011/2012”
na potrzeby Gminy Baćkowice.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. 
Nr  113,  poz.  759).  Zarząd  Dróg Powiatowych  w Opatowie  zawiadamia  o  wszczęciu  postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego.
 
I.  Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Baćkowice
Baćkowice 84
27-552 Baćkowice
Godziny urzędowania: 7:30 – 15:30

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  o  wartości  szacunkowej  poniżej 
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia.
SIWZ zamieszczona zostanie na stronie internetowej:    http://bip.backowice-gmina.pl
   Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać od dnia 
14. 10. 2011 r w Urzędzie Gminy Baćkowice, pok. 12 
w  godz. pracy: 7:30 -  15:30 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji 
o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie 2011/2012 
na terenie gminy Baćkowice.

Zadanie I

Odśnieżanie  dróg  gminnych  na  terenie  gminy  Baćkowice oraz  na  innych  drogach  w  zależności  od 
potrzeb i dyspozycji Zamawiającego.
Przewidywana ilość godzin pracy : 
- w akcji czynnej - 280
Oferent powinien posiadać:
- nośnik  średni wraz z pługiem średnim obustronnym – 2 szt.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ 
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV   90.21.20.00-6 - usługi odśnieżania    
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
VI. Termin wykonania zamówienia, gwarancja: 
Termin wykonania zamówienia – do 30. 04. 2012r

VII.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków:
1.  O  udzielenie  niniejszego  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności  lub czynności,  jeżeli  przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania,
 opis warunków udziału w zakresie posiadania uprawnień :
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-  oferent  złoży  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków udziału  w postępowaniu  z  art.  22 ust.  1  Prawa 
zamówień publicznych.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
opis warunków udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia:
-oferent  złoży  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków udziału  w  postępowaniu  z  art.  22  ust.  1  Prawa 
zamówień publicznych.
3)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia,
opis warunków udziału w zakresie potencjału technicznego oraz osób:
-  oferent  złoży  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków udziału  w postępowaniu  z  art.  22 ust.  1  Prawa 
zamówień publicznych.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
opis warunków udziału w zakresie sytuacji ekonomicznej:
-  oferent  złoży  oświadczenie  o  spełnieniu  warunków udziału  w postępowaniu  z  art.  22 ust.  1  Prawa 
zamówień publicznych.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru 
prawnego łączących go z  nimi stosunków.  Wykonawca w takiej  sytuacji  zobowiązany jest  udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tych  podmiotów  do  oddania  mu  do  dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3.  Wykonawcy,  którzy  nie  wykażą  spełnienia  warunków  udziału  w  postępowaniu  podlegać  będą 
wykluczeniu  z  udziału  w  postępowaniu.  Ofertę  wykonawcy  wykluczonego  uznaje  się  za  odrzuconą. 
Zamawiający uzna, że warunki zostaną spełnione, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie wynikające z art. 
22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4.  Z udziału  w niniejszym postępowaniu wyklucza się  wykonawców,  którzy  podlegają wykluczeniu  na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1. jest niezgodną z ustawą.
2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 
87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3. jej  złożenie  stanowi  czyn  nieuczciwej  konkurencji  w  rozumieniu  przepisów  o  zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.
4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5. została  złożona  przez  wykonawcę  wykluczonego  z  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia.
6. zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7. wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie  
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

6.  Ocena spełnienia  warunków udziału  w postępowaniu  dokonywana będzie  w oparciu  o  dokumenty 
złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1.  Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  z  art.  22  ust.  1  Prawa  zamówień  
publicznych.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 
Prawa zamówień publicznych
 Jeżeli  wykonawca  ma siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  
składa również dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 
że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
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Jeżeli  w  kraju  pochodzenia  osoby  lub  w  kraju,  w  którym  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z 
nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo składają oświadczenie wspólnie wszyscy Wykonawcy. 
Na oświadczeniu należy wpisać wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni 
przedstawiciele Wykonawców lub pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia.
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 
Prawa zamówień publicznych składa każdy partner z osobna,

VIII. Informacja na temat wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 Cena – 100%
X. Miejsce i termin składania ofert.

 w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Baćkowice

Baćkowice 84
27-552 Baćkowice 

 
28. 10. 2011 r. do godz. 10:00
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert.
- w siedzibie zamawiającego: 
Urząd Gminy Baćkowice, w świetlicy  dnia 
28. 10. 2011 r. o godz. 10:15                    
XII. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
XV.  Informacje  o  przewidywanym  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji 
elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu prowadzenie aukcji elektronicznej. 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
  Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

  Marian Partyka
...............................................

Kierownik Zamawiającego
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