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             ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY                        
                   RAWA MAZOWIECKA W  SEZONIE  2010/2011    
     
   
1.  ZAMAWIAJĄCY  
Gmina Rawa Mazowiecka 
96 - 200 Rawa Mazowiecka  
Al. Konstytucji 3 Maja 32 
                                    
www.rawam.ug.gov.pl 

2.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. Nr 113            
poz. 759 z 2010 r., przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rawa Mazowiecka 
zgodnie z wykazem, polegające na zapewnieniu przejezdności oraz ograniczeniu zakłóceń 
płynności ruchu drogowego wywołanego opadami śniegu lub gołoledzią poprzez usuwanie śniegu          
i likwidowanie śliskości na pasach jezdnych w sezonie 2010/2011. 

Wspólny słownik zamówień (CPV):                                                                                                         

-  90.62.00.00-9   -  usługi odśnieżania,  

-  90.63.00.00-2  -   usługi usuwania oblodzeń.                                                                                                 

    4.  TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

  Zamówienie należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2011 r. 

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW WRAZ Z WYKAZEM  
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
  
W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy zgodnie z art. 22 Ustawy Pzp: 
 
5.1  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek  ich posiadania; 
 
5.2  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;  
 
5.3  Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
 
5.4  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;                       
               
5.5  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (szczegółowo opisany              
w art. 24 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych). 
 Opis sposobu  dokonywania oceny spełnienia warunków 
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 Wymagane dokumenty: 
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, 
- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 Ustawy Pzp.i nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Pzp (Załącznik nr 3) 
 
- Oświadczenie o dysponowaniu następującym sprzętem do realizacji zamówienia              
(Załącznik nr 4). 
 
Pługi odśnieżne montowane do samochodów ciężarowych lub ciągników o mocy co najmniej     
80 KM - 4 szt. 
 
Piaskarki lub ciągniki rolnicze z siewkami  - 3 sztuki 
 
Spychacz gąsiennicowy, równiarka lub pług wirnikowy (dmuchawa) do likwidacji zatorów 
śniegu - 1 szt. 
 
Na sprzęt wykazany w Załączniku nr 4 do oferty należy dołączyć  kserokopie dowodów 
rejestracyjnych. 
 
- Opłacona polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,            
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności. 

6. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI              
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW (art. 27 Ustawy Pzp.) 

6.1  Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający               
i Wykonawcy przekazują pisemnie; 
 

6.2  Zamawiający dopuszcza składanie w/w dokumentów faksem (na nr 046 814 42 41). 
Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego              
przed upływem wymaganego  terminu i fakt jej otrzymania został niezwłocznie potwierdzony. 
 

7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

             Elżbieta Bonio    -     inspektor ds. budowy i utrzymania dróg  
    tel. i fax:               (0 46) 814 42 41 wewnętrzny 103  
    adres e-mail:         elzbieta.bonio@rawam.ug.gov.pl 

 
8. WADIUM (art. 45 Ustawy Pzp.) 
 
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający  żąda od Wykonawców wniesienia wadium w 
wysokości 2.000,00 złotych 
Słownie złotych :dwa tysiące. 
Wykonawca może wnieś wadium w jednej lub w kilku formach przewidzianych  w art.45 ust.6  
ustawy Pzp .tj: 
 
- w pieniądzu –  przelewem na konto Zamawiającego  w Banku Spółdzielczym  w Mszczonowie  
Nr 24 9302 1027 2601 6447 2000 0050 
 
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej , z 
tym ,że  poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 
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- w gwarancjach bankowych 
 
- w gwarancjach ubezpieczeniowych 
 
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U z 2007r Nr 42 
poz.275) 
 
Wadium należy wnieść  przed upływem terminu składania ofert. 
 
Nie wniesienie wadium  spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.2 pkt.2 
ustawy Pzp 

     9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

   10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

10.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ               
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie; 

10.2  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 
niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione              
przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem  art. 93,           
ust. 4 Ustawy Pzp; 

10.3  Oferta powinna być napisana  w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
trwałą, czytelną techniką. Wszystkie strony oferty powinny być spięte, ponumerowane               
oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy.  

Wszelkie  poprawki  lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób              
i parafowane  własnoręcznie przez  osobę podpisującą ofertę; 

10.4  Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, 

- Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem z podaniem ceny wynikającej              
z kosztorysu ofertowego, powiększonej o należny podatek VAT  (Załącznik nr 2),                                 

- Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki 
szczegółowe udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podstawie 
art. 24  Ustawy Pzp  (Załącznik Nr 3), 

- Wykaz sprzętu jakim dysponuje Wykonawca do realizacji niniejszego zamówienia              
(Załącznik nr 4), 

- Parafowany Projekt Umowy (Załącznik nr 5); 

- Opłacona polisa ubezpieczeniowa lub inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca              
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
 
 - Dowód wpłaty wadium 

10.5 Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczonej  w sposób gwarantujący jej nienaruszalność 
oznaczonej napisem: „Oferty na: Przetarg - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 
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2010/2011” - nie otwierać przed dniem 22.10.2010 do godz. 10:00.” Na kopercie należy podać 
nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot  nie otwartych ofert w przypadku dostarczenia           
ich Zamawiającemu po terminie; 

10.6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

 

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT  

11.1  Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2010 roku o godz. 10:00. Oferty złożone  po tym 
terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby  Zamawiającego, a nie data              
jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską; 

11.2  Oferty osobiście dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w pokoju nr 202 
(sekretariat - I piętro); 

11.3  Oferty przesłane do siedziby Zamawiającego przesyłką pocztową czy kurierską, należy 
zaadresować: Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej, 96 - 200 Rawa Mazowiecka,               
Al. Konstytucji 3 Maja 32; 

11.4  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2010 roku, o godz. 10:05              
w siedzibie Zamawiającego, pokój 301 (sala konferencyjna - II piętro). 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA  CENY 
 
12.1  Oferent określi jedną cenę  ryczałtowo brutto wyrażoną w złotych podaną cyfrowo i słownie,              
która jest jednoznaczna i ostateczna; 
Cena powinna uwzględniać odśnieżenie jezdni na szerokości minimum 4,0 mb, a w miejscach zasp 
śnieżnych odśnieżenie co najmniej 1 pasa ruchu z wykonaniem mijanek oraz posypanie mieszanką 
piasku i soli w proporcji 4:1 ze szczególnym uwzględnieniem odcinków jezdni decydujących              
o możliwości ruchu tj. na przejazdach kolejowych, łukach poziomych, skrzyżowaniach z innymi 
drogami oraz na stromych zjazdach i podjazdach.  
Roboty należy wykonać własnym sprzętem przy użyciu materiałów zakupionych przez 
Wykonawcę. 
W ofertach cenowych na zimowe utrzymanie 97,7 km dróg zgodnie z Załącznikiem nr 1 należy 
podać: 
- Cenę za odśnieżanie 1 km  jezdni na szerokość  4,0 mb  lub w przypadku  braku możliwości  
o szerokości 3,0 mb z wykonaniem mijanek, 
 
- Cenę zwalczania śliskości na 1 km jezdni poprzez posypanie jej nawierzchni mieszanką  
pospółki i soli w proporcji 4:1 z własnych materiałów.  
     
- Cenę pracy 1 rob/godz. sprzętu ciężkiego do usuwania zatorów śniegu, powstałych w wyniku 
zawiei i zamieci śnieżnych, które nie będą możliwe do usunięcia sprzętem do odśnieżania. 
 
12.2 Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji 
zamówienia, niezależnie od wszelkich czynników; 
 
12.3  Zgodnie z art. 87, ust. 2 Ustawy Pzp. Zamawiający poprawia w ofercie: 
-  oczywiste omyłki pisarskie, 
- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian              
w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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13. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Oferty spełniające wymogi formalne zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego,              
zgodnie z poniższymi kryteriami:     

-  Cena brutto określona w formularzu ofertowym       -     100 %                                                        

obliczana wg następującej formuły:  

              Średnia cen brutto oferty najtańszej stanowiąca: 
     35 % ceny odśnieżania 
     40 % ceny zwalczania śliskości 

Cena oferty       =                         25 % ceny likwidacji zatorów  x   10 pkt. 
   Średnia cen brutto oferty badanej stanowiąca: 
      35 % ceny odśnieżania 
      40 % ceny zwalczania śliskości 
      25 % ceny likwidacji zatorów 
 

14. WARUNKI  ZAWARCIA UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 
14.1  Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli            
oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy,         
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, 
zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
Informację powyższą Zamawiający zamieści na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej 
siedzibie; 

14.2  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, 
zostanie podpisana umowa zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz art. 94 Ustawy Pzp; 

14.3  Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt. 6 Ustawy Pzp; 
 

 14.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą  
będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA  
UMOWY  

 
Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy              
w wysokości 3 % ceny brutto podanej w ofercie za 97,7 km odśnieżenia i zwalczania śliskości              
przez  okres 50 dni. 
 
Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w  formach ujętych w art. 148 ust. 1  
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Zwrot zabezpieczenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania              
przez  Zamawiającego za należycie wykonane  zgodnie z art. 151 ustawy Pzp. 
 
16. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
 
Istotne dla stron postanowienia umowy zawiera projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5               
do niniejszej SIWZ.  
 
Zamawiający zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp. przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku 
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.                            
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Określenie warunków zmian: 
-  zmiany nie spowodują zwiększenia wartości  zamówienia, 
-  są korzystne dla Zamawiającego, 
-  umożliwią realizację zamówienia. 
Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 

 
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  
 
Od niezgodnej, z przepisami Ustawy Pzp., czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu              
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany              
na podstawie ustawy przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180  ust. 2 pkt. 1 - 4. 

 

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

18.1  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych; 

18.2  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych; 

18.3  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; 

18.4 Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia,              
której wykonanie powierzy Podwykonawcom lub złoży oświadczenie o wykonaniu całości przedmiotu 
zamówienia własnymi siłami; 

18.5  Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
 

ZAŁĄCZNIKI: 

 
 Niżej wymienione załączniki stanowią integralną część SIWZ: 

 
-  Załącznik nr 1    -   Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem  
-  Załącznik nr 2    -   Formularz ofertowy  
-  Załącznik nr 3    -   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu             
    na podstawie art. 22  i braku podstaw do wykluczenia na podst.  art. 24 Ustawy Pzp.  
-  Załącznik nr 4   -   Wykaz sprzętu 
-  Załącznik nr 5   -   Projekt Umowy 
 
                                                                                                      
 
 
                                                                                                       Zatwierdzam: 
 
Rawa Mazowiecka, dnia 05.10.2010 r. 
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	Wszelkie  poprawki  lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób                     i parafowane  własnoręcznie przez  osobę podpisującą ofertę;
	10.4  Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
	- Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem z podaniem ceny wynikającej                        z kosztorysu ofertowego, powiększonej o należny podatek VAT  (Załącznik nr 2),                                
	- Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24  Ustawy Pzp  (Załącznik Nr 3),
	- Parafowany Projekt Umowy (Załącznik nr 5);
	10.5 Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczonej  w sposób gwarantujący jej nienaruszalność oznaczonej napisem: „Oferty na: Przetarg - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2010/2011” - nie otwierać przed dniem 22.10.2010 do godz. 10:00.” Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot  nie otwartych ofert w przypadku dostarczenia           ich Zamawiającemu po terminie;
	10.6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.


	11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT 
	11.1  Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2010 roku o godz. 10:00. Oferty złożone  po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby  Zamawiającego, a nie data              jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską;
	11.2  Oferty osobiście dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w pokoju nr 202 (sekretariat - I piętro);
	11.3  Oferty przesłane do siedziby Zamawiającego przesyłką pocztową czy kurierską, należy zaadresować: Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej, 96 - 200 Rawa Mazowiecka,                                  Al. Konstytucji 3 Maja 32;
	11.4  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2010 roku, o godz. 10:05                    w siedzibie Zamawiającego, pokój 301 (sala konferencyjna - II piętro).
	12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA  CENY

	13. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
	Oferty spełniające wymogi formalne zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego,                       zgodnie z poniższymi kryteriami:    
	-  Cena brutto określona w formularzu ofertowym       -     100 %                                                       
	obliczana wg następującej formuły: 
	14.1  Niezwłocznie po wyborze oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli            oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy,         którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informację powyższą Zamawiający zamieści na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie;
	14.2  Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz art. 94 Ustawy Pzp;

	18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
	18.1  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych;
	18.2  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych;
	18.3  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu;
	18.4 Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia,                                    której wykonanie powierzy Podwykonawcom lub złoży oświadczenie o wykonaniu całości przedmiotu zamówienia własnymi siłami;
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