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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, woj. małopolskie, tel. 14 

6869600. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.ug.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie dróg w okresie zimowym 

2012/2013 na terenie Gminy Gnojnik. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie dróg w 

okresie zimowym 2012-2013 na terenie Gminy Gnojnik Zimowe utrzymanie dróg gminnych 

(odśnieżanie + posypka). Zamawiający wymaga od Oferenta posiadania ciągnika lub ciągników 

rolniczych o mocy nie mniejszej niż 60 KM o napędzie na dwie osie z pługiem zawieszanym 

czołowo o szerokości od 2,5 do 3,5 m przygotowanym do odśnieżania oraz urządzenia 

przygotowanego do posypki. Dopuszcza się możliwość odśnieżania i posypki samochodami 

ciężarowymi. Opisany sprzęt ma być wyposażony w łańcuchy na koła, linki holownicze, łopaty oraz 

odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami ruchu drogowego. W sytuacji gdy Oferent składa 

oferent składa ofertę na więcej lub jedną część zamówienia musi wykazać, że dysponuje 

odpowiednią ilością sprzętu: - jedna część zamówienia - 1 ciągnik z lemieszem + 1 posypnik, - dwie 

http://www.gnojnik.pl/


części zamówienia - 2 ciągniki z lemieszek + 1 posypnik, - trzy części zamówienia - 3 ciągniki z 

lemieszem + 1 posypnik - cztery części zamówienia - 4 ciągniki z lemieszem + 2 posypniki - pięć 

części zamówienia - 4 ciągniki z lemieszem + 2 posypniki Operatorzy muszą posiadać odpowiednie 

kwalifikacje na prowadzenie w/w sprzętu oraz być wyposażeni w telefony komórkowe, których 

numery zostaną przekazane zamawiającemu w dniu podpisania umowy. W przypadku skrajnie 

złych warunków pogodowych (zawieje, zamiecie śnieżne) Oferent musi zagwarantować 

odśnieżanie sprzętem gąsienicowym lub innym, wkalkulować w cenę odśnieżania 1 km użycie 

sprzętu gąsienicowego przez 50 godz. w ciągu sezonu. W razie konieczności użycia tego sprzętu 

na czas dłuższy rozliczenie nastąpi w drodze odrębnej umowy. Ponadto Oferent musi 

zagwarantować Zamawiającemu na jego polecenie użycie pługa z tzw. ostrym lemieszem do 

usuwania naboju śnieżnego w razie jego wystąpienia. Przyjmuje się dwukrotne użycie takiego 

sprzętu w ciągu jednego sezonu, co Oferent również musi wkalkulować w ostateczną cenę 

odśnieżania 1 km drogi. Posypka dróg przy zastosowaniu materiału: a) z białego piasku płukanego 

o frakcji 0-5 mm z dodatkiem soli w proporcji 3:1 czyli 3 (trzy) tony piasku oraz 1 (jedna) tona soli. b) 

uszorstniającego o frakcji 0-10 mm bez dodatku soli. Pełne zabezpieczenie odpowiedniej ilości 

materiału do posypki wystarczającej na cały sezon zimowy oraz jego składowanie leży w gestii 

oferenta. Należy wycenić oba punkty: a) oraz b) dotyczące posypki jak i odśnieżanie. Oferty 

nieposiadające pełnego zakresu wycen będą odrzucone z powodu błędu w obliczeniu ceny. Do 

Zamawiającego należy wybór metody posypki a) lub b) oraz częstotliwość ich stosowania bądź 

zamienności. W/w sprzęt przeznaczony jest do wyłącznej dyspozycji dla utrzymania dróg gminnych. 

Nie jest dopuszczalne prowadzenie nim prac akcji zimowej dla innych zleceniodawców 

jednocześnie. W przypadku gdy Wykonawca ze względu nadzwyczaj trudne warunki pogodowe nie 

jest w stanie prowadzić robót zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji powinien powiadomić o 

tym fakcie Zamawiającego. Meldunki o wykonanym odśnieżaniu i posypce oraz stanie dróg 

Wykonawca będzie składał codziennie w godzinach od 8:00 do 9:00 Zamawiającemu. Za właściwe 

utrzymanie dróg w okresie zimy uważane jest odśnieżanie minimum całego pasa jezdni o 

nawierzchni asfaltowej bez możliwości występowania luźnej warstwy śniegu oraz zasp, a także 

prowadzenia posypki zgodnie z niniejszą specyfikacją przyjmując minimum 2/3 odśnieżanej 

szerokości drogi za posypaną w założonym czasie. W przypadku niewłaściwego prowadzenia prac 

związanych z zimowym utrzymaniem dróg Zamawiający nie wypłaci wykonawcy należności za źle 

wykonaną usługę przyjmując do wyliczenia stawkę za 1 km x ilość km nienależycie odśnieżonych 

lub posypanych. Miejsca posypki : - zjazdy i podjazdy o pochyleniu powyżej 7 %, - dojazdy do 

skrzyżowań w odległości 50 m od osi skrzyżowania, - niebezpieczne zakręty, - miejsca na drogach 

szczególnie niewidoczne, - dojazdy do szkół i przedszkoli w odległości 100 m, Realizacja 

odśnieżania oraz posypki : - na polecenie wójta lub osoby odpowiedzialnej za utrzymanie dróg w 



Urzędzie Gminy Gnojnik, - bez polecenia w/w osób jeżeli luźna warstwa pokrywy śnieżnej na 

drodze przekracza 5 cm i nadal trwają intensywne opady śniegu lub wieje wiatr sprzyjający 

tworzeniu się zasp (dotyczy odśnieżania) - bez polecenia w/w osób jeżeli występuje zjawisko 

gołoledzi (dotyczy posypki) Określana w ofercie cena ma się odnosić do jednego kilometra 

utrzymywanej drogi podana łącznie z podatkiem VAT. - cena za 1 km odśnieżania (w cenie ma być 

wkalkulowane 50 godz. sprzętu gąsienicowego) + użycie pługa z lemieszem stalowym oraz 

odśnieżanie parkingów podane w m2, - cena za 1 km posypki piaskiem i solą w proporcji opisanej 

powyżej. Zużycie materiału uszorstniającego na 1 km posypywanej powierzchni drogi przy 

jednorazowej posypce nie może być mniejsza od 1 tony. Czas wykonywania usługi : - odśnieżania 

dróg gminnych - do 4 godzin od chwili wydania polecenia lub wystąpienia zjawiska, - posypka do 

godziny 7:00 rano w przypadku wystąpienia gołoledzi nocą lub do 6 godzin po wystąpieniu zjawiska 

w ciągu dnia. - w przypadku nadzwyczajnych opadów śniegu, oraz zawiei i zamieci śnieżnych 

prowadzących do użycia ciężkiego sprzętu dopuszcza się nieprzejezdność dróg trwającą nie dłużej 

niż 24 godziny od chwili ustania zjawiska. Rozliczenie - potwierdzenie ilości odśnieżanych, 

posypanych kilometrów dróg za dany dzień wykonywania usługi ma się odbyć w dniu następnym a 

w przypadku dni wolnych od pracy Urzędu Gminy w pierwszym dniu pracy u osoby odpowiedzialnej 

za utrzymanie dróg w Urzędzie Gminy na podstawie wykazu dróg stanowiącego załącznik Nr 3 do 

niniejszej specyfikacji. Nazwy dróg oraz ich długości do zimowego utrzymania przedstawia 

załącznik nr 3 do siwz. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia zakresu zimowego 

utrzymania o dodatkowe drogi nie wyszczególnione w w/w załączniku w zależności od potrzeb i 

panujących warunków pogodowych. Ustala się wystawienie comiesięcznego rachunku za 

wykonane roboty w danym miesiącu. Rachunek po opisaniu przez osobę odpowiedzialną za 

utrzymanie dróg w Urzędzie Gminy zostanie wypłacony w terminie 14 dni od daty otrzymania 

faktury. Po okresie zimowym Wykonawca ma obowiązek do posprzątania - zamiecenia dróg na 

całej długości i szerokości objętej zimowym utrzymaniem oraz odwóz pozostałości w miejsce 

wcześniej przez siebie zabezpieczone. Wszelkie materiały oraz sprzęt potrzebny do wykonania 

prac sprzątających jak i zapewnienie wywozu oraz składowania pozostałości po posypce 

Wykonawca powinien wkalkulować w cenę 1 km posypki. UWAGA: Zamawiający wybierze 

najkorzystniejszą ofertę obliczając średnią z sumy cen trzech składowych (odśnieżanie, posypka z 

zastosowaniem piaski oraz soli w proporcji 3:1, oraz posypka materiałem uszorstniającym). W 

niniejszym postępowaniu Zamawiający zakazuje udziału podwykonawców.. 

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

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 



 5.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. 

z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm. w wysokości nie większej niż 50% wartości 

przedmiotowego zamówienia, w zakresie objętym zamówieniem podstawowym 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium 

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.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

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 narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

 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 

 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 



 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków. 2. Oferta wykonawcy. 

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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Termin wykonania zamówienia - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku 

wystąpienia złych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotowego 

zadania w wyznaczonym terminie, złych warunków geologicznych, wystąpieniem okoliczności 

niemożliwych wcześniej do przewidzenia oraz innych okoliczności powodujących konieczność 

przesunięcia lub wydłużenia terminu wykonania zamówienia 



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.gnojnik.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 I piętro pok. nr 12. 

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

07.11.2012 godzina 08:50, miejsce: Urząd Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 I piętro pok. nr 6 

(sekretariat). 

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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2012/2013 na terenie Gminy Gnojnik - 

Obręb Gnojnik. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obręb Gnojnik - zgodnie 

z ogólnym opisem przedmiotu zamówienia.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2012/2013 na terenie Gminy Gnojnik - 

Obręb Gosprzydowa. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obręb Gosprzydowa - 

zgodnie z ogólnym opisem przedmiotu zamówienia. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2012/2013 na terenie Gminy Gnojnik - 

Obręb Biesiadki + Żerków. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obręb Biesiadki + 

Żerków- zgodnie z ogólnym opisem przedmiotu zamówienia. 



 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2012/2013 na terenie Gminy Gnojnik - 

Obręb Lewniowa. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obręb Lewniowa - 

zgodnie z ogólnym opisem przedmiotu zamówienia. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Utrzymanie dróg w okresie zimowym 2012/2013 na terenie Gminy Gnojnik - 

Obręb Uszew + Zawada Uszewska. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obręb Uszew + Zawada 

Uszewska - zgodnie z ogólnym opisem przedmiotu zamówienia. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 

 


