Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.gminabocki.pl

Boćki: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Boćki
Numer ogłoszenia: 231591 - 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boćki , Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, woj.
podlaskie, tel. 85 7319610; 7319620, faks 85 7319612.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabocki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych w
sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Boćki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych pługami i nośnikami
Wykonawcy w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Boćki. Drogi, ulice należy odśnieżać na
całej szerokości jezdni, w miejscach zawiewanych wymagane są poszerzenia, błoto
pośniegowe należy usunąć na bieżącą nie dopuszczając do ich zamarznięcia. Wymagane jest
żeby do godziny 630 ulice były odśnieżone na całej szerokości jezdni, drogi jednostronnie z
wykonaniem mijanek na każdej trasie. Akcję odśnieżania prowadzone będą równocześnie na
pięciu trasach sprzętem Wykonawców Przewidywana ilość objazdów tras w zależności od
potrzeb. Średnia ilość objazdów tras przy nieznacznych opadach śniegu 1, przy ciągłych
opadach śniegu 2 w nagłych przypadkach 3 w ciągu doby. Zamawiający podzielił zadanie na
pięć części ( trasy) : Część I. Trasa do odśnieżania dróg długości (ok.30 km) : tj. ul. m
Dziecinne- dr. kr 19 + kol. Boćki =. 3,5 km; od drogi kr.19 - Pasieka- Nurzec ( kol. Krasna
Wieś, ul. w m Dubno, Nurzec = 14,5 km ; Mołoczki- Śnieżki - gr. gm.(Gruzka) = 8,5 km; ul.
w m. Sasiny - gr. gm. Boćki ( Biełki ) = 3,5 km . Część II. Trasa do odśnieżanie dróg długości
(ok. 35 km) : tj. ulice w m Boćki + kol. = 14 km ; Boćki - Bystre - kol. Bystre =15,5 km;
Boćki - Starowieś = 5,5 km . Część III. Trasa do odśnieżania dróg o długości (ok. 31,5 km)
:tj. Boćki - Wandalin = 9 km; ulica w m. Wygonowo + kol. =8 km; Wygonowo - m. Piotrowo
Krzywokoły = 4,5 km ; Kol. Piotrowo Krzywokoły =. 4km ; od dr. Boćki ,Wygonowo -

Chranibory - dr. gm. Boćki , Bystre = 6 km. Część IV. Trasa do odśnieżania dróg o długości
(ok.41,5 km) tj. Piotrowo Trojany- Siekluki- Kol Siekluki=8,5 km; Kol .Andryjanki- ŻołoćkiSielc- Siedlece=12 km; Siedlece Kol= 3,5 km ; Sielc- gr. gm.(Holonki)= 2,5 km, Sielc
Kolonię=12 km; Żołoćki- Wojtki-Kol= 3 km. Część V Trasa do odśnieżanie dróg o długości
(ok 35km )tj. Jakubowskie Kol.- Skalimowo = 15 km; Bodaczki - Kol. Bodaki = 13,5 km;
Szumki- Wiercień- dr. pow. Boćki ,Starowieś = 6,5 km. Zamawiający dopuszcza składanie
ofert na jedną lub kilka części..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.04.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie określa wymagań dla tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie określa wymagań dla tego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże ,że
będzie dysponował sprzętem na jedną część( trasę) : 1 nośnik tj.( ciągnik o
mocy nie mniejszej niż 80 KM z napędem na dwie osie lub samochód
ciężarowy o ładowności pow. 9 ton z napędem co najmniej na dwie osie lub
inny sprzęt odpowiadający wymaganiom).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie określa wymagań dla tego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie określa wymagań dla tego warunku.

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 spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


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;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, 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;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te
są korzystne dla Zamawiającego w zakresie następującym: 1) zmiana podwykonawcy
uczestniczącego w realizacji umowy w wypadku, kiedy Wykonawca określi go co do
tożsamości w ofercie; 2) zmiany zakresu podwykonawstwa: 3) zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w sytuacji gdy Wykonawca na etapie
składania ofert wykazał podwykonawcę na którego zasoby powoływał się na zasadach
określonych w art.26 ust.2b PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca jest
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału winno być wykazane
na: a) dzień składania ofert w postępowaniu lub b) dzień złożenia propozycji dokonania takiej
zmiany, ( do wyboru przez Wykonawcę) Sposób dokumentowania wymagań pozwalających
wykazać ich spełnienie musi być zgodny z wymogami SIWZ; 4) gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia; 5) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany
podwykonawcy jeżeli uzna ,że nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z
umowy. Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej ( aneks) oraz pisemnego
wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.gminabocki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 12.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii
Krajowej 3, 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: Część 1 - Trasa do odśnieżania dróg długości (ok.30 km)..






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ul. Dziecinnedr. kr 19 + kol. Boćki =. 3,5 km; od drogi kr.19 - Pasieka- Nurzec ( kol. Krasna Wieś,
ul. w m Dubno, Nurzec = 14,5 km ; Mołoczki- Śnieżki - gr. gm.(Gruzka) = 8,5 km; ul.
w m. Sasiny - gr. gm. Boćki ( Biełki ) = 3,5 km ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część 2 - Trasa do odśnieżanie dróg długości (ok. 35 km)..






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ulice w
miejscowości Boćki + kol. = 14 km ; Boćki - Bystre - kol. Bystre =15,5 km; Boćki Starowieś = 5,5 km..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część 3 - Trasa do odśnieżania dróg o długości (ok. 31,5 km)..




1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Boćki Wandalin = 9 km; ulica w m. Wygonowo + kol. =8 km; Wygonowo - m. Piotrowo
Krzywokoły = 4,5 km ; Kol. Piotrowo Krzywokoły =. 4km ; od dr. Boćki ,Wygonowo
- Chranibory - dr. gm. Boćki , Bystre = 6 km..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.




3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Część 4 - Trasa do odśnieżania dróg o długości (ok.41,5 km)..






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Piotrowo
Trojany- Siekluki- Kol Siekluki=8,5 km; Kol .Andryjanki- Żołoćki- SielcSiedlece=12 km; Siedlece Kol= 3,5 km ; Sielc- gr. gm.(Holonki)= 2,5 km, Sielc
Kolonię=12 km; Żołoćki- Wojtki-Kol= 3 km..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Część 5 - Trasa do odśnieżanie dróg o długości (ok 35km )..






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Jakubowskie
Kol.- Skalimowo = 15 km; Bodaczki - Kol. Bodaki = 13,5 km; Szumki- Wiercień- dr.
pow. Boćki, Starowieś = 6,5 km..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

