
  

Rawa Mazowiecka: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rawa 
Mazowiecka w sezonie 2010/2011 

Numer ogłoszenia: 320928 - 2010; data zamieszczenia: 06.10.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka , Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 
Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawam.ug.gov.pl 

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 na 
terenie Gminy Rawa Mazowiecka w sezonie 2010/2011. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zapewnienie 
przejezdności oraz płynności ruchu drogowego po opadach śniegu lub wystąpieniu 
gołoledzi na drogach będących w zarzadzie Gminy Rawa Mazowiecka o długości 97,7 km.. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  
• Zamówienia uzupełniające mogą być udzielone zgodnie z art.67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

. 
 

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

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

30.04.2011. 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
at wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 

I 

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

Informacja na tem
2.000,00 złotych 
III.2) ZALICZK



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
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• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynno
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Przedłożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo

zaswiadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodar
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Podpisane oświadczenie będące za

III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Dysponowanie conajmniej 

do samochodów ciężarowych lub ciągników o mocy co naj
, -Piaskarki lub ciągniki rolnicze z siewkami - 3 sztuki , - spychacz gąsien
równiarka lub pług wirnikowy (dmuchawa ) dolikwidacji zatorów śniegu - 1 
sztuka. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oc
o Podpisane oświadczenie będące załącznikiem nr

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Podpisane oświadczenie będące załącznik

) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMEN
MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZEN
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunkó

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępn

wykonawcy usług lub robót budowlanych 
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cy
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

akt• ualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębn
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  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udzia



realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

 • 

III.6) INNE DOKUMENTY 
okumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
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2. Dowód wpłaty wadium. 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

KCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
ówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
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IV.1.1) Tryb udzielenia zam

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 postanowie
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany posta
Zgodnie z art.144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w 
przypadku wystąpienia okoliczności , których nie mozna było przew
zawarcia umowy. Warunki zmian: nie spowodują zwiększenia wartości zamówien
korzystne dla Zamawiającego i umożliwią realizację zamówienia. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.rawam.ug.gov.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia 
Gminy w Rawie Mazowieckiej , Al.Konstytucji 3 Maja 32 , 96-200 Rawa Mazowiecka
pokój 103 (parter). 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 22.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej, 
Al.Konstytucji 3 Ma
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składani
ofert). 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu 
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 
IV.4.17
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pom
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


