Nr sprawy: BPM.ZZP.271.716.2012

Nowy Sącz: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na
terenie miasta Nowego Sącza.

Numer ogłoszenia: 365072- 2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I:
I.1)

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Miasto Nowy Sącz , Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
woj. małopolskie, tel. 018 444-43-68, fax 018 443-78-63
Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowysacz.pl

I.2)

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

SEKCJA II:
II.1)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg
gminnych (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg
gminnych (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3. Zamawiający dzieli zamówienie na części, zwane dalej „Zadaniami”, tj.:

a)

b)

Zadanie I: Zimowe utrzymanie dróg gminnych
miasta Nowego Sącza, obejmującym:
•

Osiedle Chruślice

•

Osiedle Kochanowskiego

•

Osiedle Przetakówka

•

Osiedle Zabełcze

(osiedlowych) na terenie

Zadanie II: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie
miasta Nowego Sącza, obejmującym:
•

Osiedle Falkowa

•

Osiedle Piątkowa
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•
c)

Osiedle Zawada

Zadanie III - Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie
miasta Nowego Sącza, obejmującym:
•

Osiedle Biegonice

•

Osiedle Dąbrówki

•

Osiedle Helena

•

Osiedle Kaduk

•

Osiedle Nawojowska

•

Osiedle Poręba Mała

•

Osiedle Wólki

4. Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotowego zamówienia przy posłuŜeniu się
podwykonawcami. Zamawiający nie zastrzega, Ŝe część lub całość zamówienia nie moŜe
być powierzona podwykonawcom.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości nieprzekraczającej
20 % wartości realizowanego zamówienia, polegających na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówienia (zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego).
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:. od dnia podpisania
umowy do 31.03.2013r.
SEKCJA III: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2)

ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

SPOSOBU

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku nie dotyczy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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1. W zakresie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający
będzie rozpatrywał oferty Wykonawców, którzy w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonali z naleŜytą starannością przynajmniej jedną
(1) usługę odpowiadającą swoim rodzajem (usługa polegająca na zimowym
utrzymaniu dróg na terenie miast, gmin, dzielnic lub osiedli) usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niŜ 50 000,00 PLN brutto za
sezon zimowy (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) - dotyczy Zadań I, II, III.
2. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana
według formuły: spełnia – nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. W zakresie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oferty
Wykonawców, którzy wykaŜą się dysponowaniem pojazdami mechanicznymi
wyposaŜonymi w pług i inne wyposaŜenie niezbędne do zimowego utrzymania
ulic w ilości 1 pojazd na 15 km. W przypadku składania ofert na kilka zadań,
wykonawca musi dysponować taką ilością pojazdów aby na zimowe utrzymanie
kaŜdych 15 km dróg był przewidziany jeden pojazd (np. na 30 km ulic2 pojazdy, na 60 km dróg – 4 pojazdy, itd.) - dotyczy Zadań I, II, III.
2. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana
według formuły: spełnia – nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: nie dotyczy.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. W zakresie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający będzie rozpatrywał oferty Wykonawców ubezpieczonych od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia. Minimalna wysokość sumy ubezpieczenia 200 000
PLN- dotyczy Zadań I, II, III.
2. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana
według formuły: 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, naleŜy przedłoŜyć:
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•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ
wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane naleŜycie,

•

wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami,

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzającego, Ŝe
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania
art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:

wykluczeniu

na

podstawie

•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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
JeŜeli wykonawca ma siedzibę
Rzeczypospolitej, przedkłada:
III.4.3.1)

miejsce

zamieszkania

poza

terytorium

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, Ŝe:
•

III.6)

lub

nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Inne dokumenty
Inne dokumenty niewymienione w pkt III. 4) albo w pkt III.5)
1. OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
2. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w
przypadku jeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b)
ustawy Pzp (jeŜeli dotyczy).

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % stanowią osoby niepełnosprawne: nie.
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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: najniŜsza 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
Ewentualne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały
zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
IV.4)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.nowysacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:
W wersji papierowej: Zespół Zamówień Publicznych, Rynek 19, 33-300 Nowy Sącz, tel.
018 448 66 00, fax 018 443 78 63 lub pocztą za zaliczeniem pocztowym. Cena: 4,00 PLN +
koszty przesyłki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 02.10.2012 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miasta Nowego Sącza,
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, pok. nr 9 Biuro Obsługi Mieszkańców.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16)Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy
IV.4.17)Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie miasta
Nowego Sącza, obejmującym osiedla: Chruślice, Kochanowskiego, Przetakówka, Zabełcze.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza,
obejmującym:
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Osiedle Chruślice



Osiedle Kochanowskiego



Osiedle Przetakówka



Osiedle Zabełcze

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9,90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013r.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie miasta
Nowego Sącza, obejmującym osiedla: Falkowa, Piątkowa, Zawada.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza,
obejmującym:


Osiedle Falkowa



Osiedle Piątkowa



Osiedle Zawada

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9,90.63.00.00-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013r.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie miasta
Nowego Sącza, obejmującym osiedla: Biegonice, Dąbrówki, Helena, Kaduk, Nawojowska,
Poręba Mała, Wólki.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych (osiedlowych) na terenie miasta Nowego Sącza,
obejmującym:


Osiedle Biegonice



Osiedle Dąbrówki



Osiedle Helena



Osiedle Kaduk



Osiedle Nawojowska



Osiedle Poręba Mała



Osiedle Wólki

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9,90.63.00.00-2
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2013r.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
(-) Jerzy GwiŜdŜ
25.09.2012r.
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upowaŜnionej)
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