
Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.drawno.pl

Drawno: Oczyszczanie, sprz tanie i od nie anie ulic, chodników, placów,
parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowi cych w asno  Gminy Drawno

w granicach miasta Drawna w 2015 roku
Numer og oszenia: 414290 - 2014; data zamieszczenia: 18.12.2014

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawno z siedzib  w Urz dzie Miejskim w Drawnie , ul. Ko cielna 3, 73-220

Drawno, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7682031, faks 95 7682031.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.drawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Oczyszczanie, sprz tanie i od nie anie ulic,

chodników, placów, parkingów oraz utrzymanie zieleni stanowi cych w asno  Gminy Drawno w granicach miasta

Drawna w 2015 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us ugi.

II.1.4) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Zakres us ugi obejmuje: 1. codzienne

oczyszczanie ulic, chodników i placów (w tym parku miejskiego); mechaniczne lub r czne omiatanie jezdni ulic

miasta Drawna na ca ej szeroko ci cznie z opaskami przykraw nikowymi, rozjazdami, skrzy owaniami na ca ej

powierzchni, zatokami, parkingami, wysepkami; 2. usuwanie na bie co wyrastaj cych chwastów i traw oraz

mieci z rowków przy kraw nikach ulic, tam gdzie one wyst puj , kiedy nie zalega na ulicach pokrywa nie no-

lodowa; 3. piel gnacja i utrzymanie estetycznego wygl du terenów zielonych (ogrodów, kwietników); koszenie

trawy na wolnych placach i parkach, promenadzie, oraz poboczach dróg do granic miasta, zgodnie z za czonymi

wykazami; 3.1.cz stotliwo  koszenia trawy na promenadzie nale y dostosowa  do czynników atmosferycznych

(uzale niona b dzie od pogody oraz intensywno ci wzrostu trawy - w okresie deszczowym wzmo ona

cz stotliwo ), zakres us ugi obejmuje uzyskanie wysoko ci trawy max do 15 cm nad poziom gruntu,

uwzgl dniaj c jego ukszta towanie; 4. utrzymanie ulic, chodników, przystanków komunikacyjnych w mie cie w

okresie zimowym (od 1 stycznia do 15 kwietnia) zgodnie z aktualnie obowi zuj cym Zarz dzeniem Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej: a) od nie anie ulic, chodników, przystanków komunikacyjnych b) zwalczanie
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lisko ci i go oledzi, c) sypanie piaskiem ulic i chodników (zakup piasku we w asnym zakresie); 5. w okresie

roztopów usuwanie zalegaj cej na chodnikach i jezdniach warstwy nie nej, usuwanie na bie co, w sposób

ci y, pozosta ego na jezdni piasku s cego do likwidacji lisko ci po niegowej, w celu uniemo liwienia jego

sp ywu do kanalizacji deszczowej; 6. bie ce opró nianie koszy ulicznych oraz wywóz zmiotek zgodnie z

obowi zuj cymi przepisami tj. ustaw  z 13 wrze nia 1966r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz.U. z

2013r., poz. 1399 ze zm.) i ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z pó . zm.) oraz regulaminu utrzymania

czysto ci i porz dku na terenie Gminy Drawno; 7. konserwacja i naprawa koszy ulicznych; 8. utrzymanie czysto ci

i porz dku (wraz z od nie aniem) na przystankach komunikacyjnych, których w cicielem lub zarz dzaj cym jest

gmina oraz które s  po one na terenie miasta Drawno przy drogach publicznych bez wzgl du na kategori  tych

dróg; 9. sprz tanie miasta oraz parku po imprezach masowych organizowanych przez gmin ; 10. awaryjne

uprz tanie: nieczysto ci i innych zanieczyszcze  jak i równie  przedmiotów; (owoców, itp.) z chodników, ulic lub

skrzy owa  powsta ych w wyniku nag ych, nieprzewidzianych zdarze  losowych, wymagaj cych jak najszybszego

uprz tni cia; 11. wykonanie wszelkich robót i czynno ci zwi zanych z prawid ow  realizacj  zamówienia; 12.

zamiatanie r czne w przypadku braku mo liwo ci dojazdu sprz tu mechanicznego; 13. inne czynno ci wynikaj ce

ze specyfiki zamówienia..

II.1.5) przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych:

Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówie  uzupe niaj cych

Zamawiaj cy dopuszcza udzielenie zamówie  uzupe niaj cych w wysoko ci do 20 % warto ci zamówienia

podstawowego polegaj cych na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

II.1.6) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6, 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesi cach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta wymaga zabezpieczenia w postaci wadium, w wysoko ci 1.000,00 z .

Wadium wnosi si  przed up ywem terminu sk adania ofert. Wadium mo e by  wniesione w jednej lub kilku

nast puj cych formach: a) pieni dzu, b) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy

oszcz dno ciowo- kredytowej, z tym, e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym, c) gwarancjach

bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci.

(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z pó n. zm.). Wadium w formie pieni nej nale y wnie  na rachunek bankowy

Zamawiaj cego - Gospodarczy Bank Spó dzielczy w Choszcznie, z siedzib  w Drawnie, na konto nr 35 8359 0005

0031 4279 9000 0004, z dopiskiem Przetarg wadium - oczyszczanie i od nie anie Drawna w 2015 roku, z takim
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zastrze eniem, aby wp yn o na rachunek Zamawiaj cego najpó niej w terminie z enia oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa

nak adaj  obowi zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Nale y wykaza  i  Wykonawca wykona  z nale yt  staranno ci  w okresie ostatnich 3 lat przed

up ywem terminu sk adania ofert, a je li okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, co

najmniej jedn  us ug  odpowiadaj  swoim rodzajem i warto ci  us udze stanowi cej przedmiot

zamówienia. Przez us ug  odpowiadaj  swoim rodzajem i warto ci  us ugom stanowi cym przedmiot

zamówienia nale y rozumie  prace oczyszczania ulic, chodników, ich od nie anie oraz utrzymanie

zieleni, których warto  wynosi a co najmniej 120.000 PLN netto

III.3.3) Potencja  techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Nale y przed  o wiadczenie wykonawcy o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu o

udzielenie zamówienia publicznego.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy nie wyznacza szczegó owego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Wykonawca musi z  op acon  polis , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci

zwi zanej z przedmiotem zamówienia na min 50.000 z .

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu nale y przed :

wykaz wykonanych, a w przypadku wiadcze  okresowych lub ci ych równie  wykonywanych, g ównych

dostaw lub us ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udzia u w post powaniu, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
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lub us ugi zosta y wykonane, oraz za czeniem dowodów, czy zosta y wykonane lub s  wykonywane

nale ycie;

wiadczenie, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  wymagane

uprawnienia, je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie ;

op acon  polis , a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj cy, e wykonawca jest ubezpieczony

od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe nienia warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w

art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedk ada nast puj ce dokumenty dotycz ce

podmiotów, zasobami których b dzie dysponowa  wykonawca:

op acon  polis , a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj cy, e inny podmiot jest

ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem

zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y

przed :

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej,

je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia

albo sk adania ofert;

aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e wykonawca nie

zalega z op acaniem podatków, lub za wiadczenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków

o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na

ubezpieczenia zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji

ciwego organu - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków

o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe niania warunków udzia u w post powaniu na zasoby

innych podmiotów, które b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, przedk ada tak e dokumenty
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dotycz ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedk ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy,

e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia

albo sk adania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo e uzyska

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w

ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem

terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo

sk adania ofert;

III.4.3.2)

za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -

wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do

udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do

udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycz ce przynale no ci do tej samej grupy kapita owej

lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, e nie nale y do grupy kapita owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

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

1. Formularz oferty, zgodny ze wzorem stanowi cym za cznik nr 1 do SIWZ. 2. Pe nomocnictwo osoby lub osób

podpisuj cych ofert , je eli nie wynika to bezpo rednio z za czonych dokumentów. 3. Zaakceptowany wzór

umowy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.drawno.pl

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Urz d Miejski w Drawnie ul.

Ko cielna 3 73-220 Drawno pok. nr 4.

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 29.12.2014

godzina 11:00, miejsce: Urz d Miejski w Drawnie ul. Ko cielna 3 73-220 Drawno sekretariat urz du.

IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi

rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA), które mia y by  przeznaczone na sfinansowanie ca ci lub cz ci zamówienia: nie
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