
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.przywidz.pl/zamowienia- publiczne. 

 

Przywidz: Zimowe utrzymanie dróg gminnych. 

Numer ogłoszenia: 363120 - 2014; data zamieszczenia: 03.11.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przywidz , ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. 

pomorskie, tel. 058 6825146, faks 058 6825225. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.przywidz.pl/zamowienia-

publiczne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg 

gminnych.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Przywidz. 2. Zakres 

zamówienia: 1) Miejscowości: Przywidz, Piekło Dolne, Gromadzin, Huta Górna, Katarynki, 

Klonowo Dolne, Michalin, Majdany, Nowa Wieś Przywidzka, Roztoka, Klonowo Górne, 

Stara Huta, Czarna Huta, Częstocin. Ilość dróg - 59,32 km. Chodniki, parkingi w 

miejscowości Przywidz: chodniki: ul. Gdańska, ul. Szkolna, ul. Uhlenberga, ul. Cisowa, ul. 

Jesionowa, chodnik przy drodze Przywidz - Egiertowo parkingi: parking przy GOK, OSP, UG 

(z tyłu i z przodu), kościele, targowisko gminne. Ilość chodników, parkingów - 10 035m2. 2) 

Miejscowości: Borowina, Piekło Górne, Trzepowo. Ilość dróg - 22,15 km. 3) Miejscowości: 

Pomlewo, Kozia Góra, Szklana Góra. Ilość dróg - 23,55 km. 4) Miejscowości: Jodłowno, 

Marszewska Góra, Huta Dolna, Marszewo, Marszewska Kolonia, Zabrsko Górne. Ilość dróg - 

16,55 km. 5) dostawa mieszanki piasku i soli o składzie wagowym - 90% kruszywa + 10% 

soli w ilości do 150 t we wskazane przez Zamawiającego miejsca na terenie Gminy Przywidz. 

6) Przewidywane maksymalne ilości dróg i terenów innych do odśnieżenia i posypania oraz 

maksymalne ilości czasu pracy sprzętu ciężkiego podane są w załączniku nr 1 do SIWZ.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

http://www.przywidz.pl/zamowienia-%20publiczne.


 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o łącznej wartości do 

30% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające polegać będzie 

na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, jakie obejmuje zamówienie 

podstawowe. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

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

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.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

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 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w 

niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania 

wiedzy i doświadczenia. Warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia 

Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia - 

stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do 

wykonania zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca 



wykaże, że dysponuje sprzętem: - minimum siedem pługów śnieżnych o 

szerokości minimum 2,2m w tym minimum jedna pługo-piaskarka lekka, - 

minimum jedna piaskarka 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek dotyczący 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający 

uzna za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia - stanowiącego 

załącznik nr 2 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. Warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i 

finansowej Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 

oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

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; 

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; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 85 

 2 - termin płatnosci - 15 

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 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ustawy przewiduje następujące warunki dokonania 

zmian postanowień niniejszej umowy: 1) zmiana osób reprezentujących w przypadku zmian 

organizacyjnych, 2) zmiana osób wymienionych w umowie, przy pomocy, których 

Zamawiający lub Wykonawca realizują przedmiot umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub 

inne zdarzenie losowe), pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w 

SIWZ, 2. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach 

określonych w ust. 1 i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: http://www.przywidz.pl/zamowienia- publiczne. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz pok. nr 2.4.. 



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

ofert: 12.11.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 

Przywidz pok. nr 2.4.. 

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 

 
 


