
Gmina Włodowice  zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
na  wykonanie  usługi  pn.  „Zimowe  utrzymanie  dróg  gminnych  na  terenie  Gminy 
Włodowice  w sezonie  2013/2014” :

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa na  zimowe utrzymanie dróg gminnych o długości 
40.583 mb na terenie Gminy Włodowice w sezonie  2013/2014.
Zakres prac obejmuje:

– odśnieżanie, usuwanie błota pośniegowego;
– zwalczanie śliskości oraz gołoledzi poprzez posypanie piaskiem lub piaskiem 

z domieszką  soli;
– odśnieżanie z posypywaniem;
– wywóz  zalegającego  śniegu  z  poboczy,  chodników  i  placów  publicznych 

na odległość do 5 km wraz z załadunkiem;
– praca sprzętem ciężkim;
– praca ładowarką i samochodem samowyładowczym na h.

Zestawienie  ilościowe  dróg  i  ich  lokalizację  określoną  w  Wykazie  dróg  gminnych 
stanowiącym załącznik do Zaproszenia.

II. Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania usługi: od podpisania umowy do 30.04.2014 r. 

III. Warunki udziału w postępowaniu.
O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełnią  warunki, 
dotyczące:
1/ Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2/ Posiadania wiedzy i doświadczenia;
3/  Dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi 
do wykonania zamówienia;
4/ Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

IV. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków ubiegania się o udzielenie 
zamówienia
Ocena spełnienia warunków ubiegania się o zamówienie zostanie dokonana wg formuły 
„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
określonych w pkt V. Zaproszenia.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawca winien załączyć w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia:
1) Ofertę – według wzoru;

2) Oświadczenie,  że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania zamówienia oraz 
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 Prawo 
zamówień  publicznych,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem 
terminu składania ofert.

3)  Oświadczenie,  że  Wykonawca  posiada  wiedzę  i  doświadczenie  oraz 
Wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych, głównych usług,  w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 



wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały 
wykonane,  oraz  załączeniem  dowodów,  czy  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane 
należycie;
Warunek  zostanie  spełniony  jeżeli  Wykonawca  wykaże  świadczenie  usług  w  zakresie 
zimowego utrzymania dróg w ww. okresie na wartość min. 40 000 zł brutto.

4)  Oświadczenie,  że  Wykonawca  dysponuje  odpowiednim  potencjałem  technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz
- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 
w  celu  wykonania  zamówienia tj. samochód  samowyładowczy,  samochód  ciężarowy 
z  pługiem  skośnym  i  posypywarką,  caterpillar,  ciągnik  min.  80  KM  z  pługiem 
i posypywarką, fadroma z pługiem.
Warunek ten będzie  spełniony jeżeli  Wykonawca przedstawi  w wykazie,  że dysponuje 
co najmniej ww. sprzętem.  
-  Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonaniu  zamówienia,  w  szczególności 
odpowiedzialnych  za  wykonanie  usługi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji 
zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia, 
a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o  podstawie 
do dysponowania tymi osobami;
- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia.

5) Oświadczenie, że sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy zapewnia realizację 
zamówienia.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia: 
Sławomir Jędruszek – Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej Handlu i Usług.
Leokadia Łągiewka – Podinspektor ds. środków pomocowych i zamówień publicznych.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
1/ Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie,
komputerze,  nieścieralnym  atramentem,  należy  umieścić  w  zabezpieczonej  kopercie 
opisanej:  nazwa  i  adres  Zamawiającego,  nazwa  i  adres  Wykonawcy,  napis:  „Oferta 
na  zimowe  utrzymanie  dróg  gminnych  na  terenie  Gminy  Włodowice  w  sezonie 
2013/2014”  oraz „nie otwierać przed dniem 10.10.2013r. godz. 11:15”.
2/ Dokumenty wymienione powyżej muszą być podpisane przez Wykonawcę.
3/ Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
4/ Wykonawca składa tylko jedną ofertę.
5/ Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6/ Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7/ Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1/ Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Włodowice pok. nr  18 (sekretariat)  do dnia 
10.10.2013r.  do godz. 11:00.
2/  Otwarcie  ofert  nastąpi  w  Urzędzie  Gminy Włodowice  pok.  27  (sala  narad)  w  dniu 
10.10.2013r.  o godz. 11:15.



IX. Opis sposobu obliczenia ceny:
1/  Wykonawca  powinien  jednoznacznie  określić  cenę  za  przedmiot  zamówienia, 
uwzględniając  wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  zamówienia  za  pomocą 
kalkulacji kosztów (według wzoru formularza cenowego).
2/ Cena oferty powinna być przedstawiona w postaci:
wartość netto + wartość podatek Vat = wartość brutto.

X. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował przy wyborze oferty:
Zamawiający  udzieli  zamówienia  Wykonawcy,  który  spełni  warunki  ubiegania  się 
o zamówienie i zaoferuje najniższą cenę oferty (cena brutto) podaną w złotych.

XI.  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści 
zawieranej umowy  w sprawie zamówienia publicznego:
Wzór umowy w załączeniu do Zaproszenia.

Załączniki:
1. „Oferta” (wzór).
2. Załącznik – Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia.
3. Załącznik – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia.
4. Załącznik – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.
5. Załącznik – Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
6. Załącznik – Wzór umowy. 
7. Załącznik – Wykaz dróg gminnych z terenu Gminy Włodowice.
8. Załącznik – Formularz cenowy - kalkulacja kosztów.


