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Znak sprawy ZP 341-7/2009 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 
1 ZAMAWIAJ ĄCY  
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi, do kontaktów: 
Ireneusz Smal, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, 
 tel. 077 4801460, fax 077 4801489,  
e-mail: ug@polskacerekiew.pl.  
2) Adres, pod którym moŜna uzyskać dalsze informacje:  
do kontaktów: Ireneusz Smal, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, 
 tel. 077 4801471, fax 077 4801478,  
e-mail: i.smal@polskacerekiew.pl.  
3) Adres, pod którym moŜna uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. 2).  
4) Adres, na który naleŜy przesłać oferty: taki jak w pkt. 1).  
 
2. TRYB ZAMÓWIENIA 
1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  
 
3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ UMIESZCZONA JEST SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
http://www.polskacerekiew.pl. 
SIWZ dostępna jest równieŜ w siedzibie Zamawiającego pok. 11 do dnia  
01-12-2009r. do godz. 11.00.  
Cena dokumentu w postaci papierowej 10 PLN 
 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
4.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie 
Gminy Polska Cerekiew – sezon 2009/2010”  
4.2) Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Polska 
Cerekiew – sezon 2009/2010” 

 
W szczególności: 

 
3.1. OdśnieŜanie dróg na całej szerokości. 
3.2. Likwidowanie śliskości na całej szerokości dróg na odcinkach decydujących o 

moŜliwości ruchu – niebezpieczne zakręty i podjazdy, skrzyŜowania z drogami 
utwardzonymi, przystankach autobusowych. 

3.3. OdśnieŜanie dróg powiatowych przedstawionych w wykazach będą odśnieŜane pod 
warunkiem podpisania porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Kędzierzynie-
Koźlu. 

3.4. Materiał do likwidacji śliskości dróg zapewni Wykonawca. 
3.5. Po sezonie zimowym wykonawca jest zobowiązany do usunięcia z dróg materiału 

uŜytego do likwidacji śliskości. 
3.6. Terminy odśnieŜania  dróg uzaleŜnione będą od warunków atmosferycznych i 

przekazywanie informacji od pracownika Urzędu Gminy 
3.7. Warunki dotyczące sprzętu i dyspozycyjności wykonawcy. 

� Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem (własnym lub powierzonym) – 
zlokalizowanym w bazie sprzętowej na terenie Gminy Polska Cerekiew lub w jednej z 
gmin sąsiednich. 

 Wykonawca winien dysponować co najmniej: 
1) pług samochodowy lub ciągnikowy do odśnieŜania– szt. 2 
2) koparko-ładowarka lub ładowarka czołowa do usuwania nadmiaru śniegu – szt.1 
3) piaskarka lub inne urządzenie do usuwania śliskości na drodze – szt.1  
4) w przypadku trudnych warunków zimowych wykonawca jest zobowiązany do 

dysponowania pługiem wirnikowym 
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� Wymagana dyspozycyjność całodobowa, konieczność posiadania telefonu 
kontaktowego przez wykonawcę (naleŜy podać numer telefonu komórkowego, który 
będzie wykorzystywany do kontaktów z Wykonawcą podczas prowadzenia 
odśnieŜania).  

 
4.3) Miejsce wykonywania usług: gmina Polska Cerekiew  
 
4.4) Wspólny słownik zamówień (CPV):  
 
90212000-6 Usługi odśnieŜania 
90213000-3 Usługi usuwania lodu 
 
 
5. INFORMACJA O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ 
Nie dopuszcza się złoŜenia oferty wariantowej 
 
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Przewidywany termin rozpoczęcia - 10-12-2009  
Termin zakończenia - 31-03-2010r. 
 
7.  OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:   

7.1. Posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia zawodowego oraz potencjału 
technicznego.  

7.2. Znajdowanie się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zadania. 
7.3. Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zadania. 
7.4. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 pkt 1. 

 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Ŝądanych przez Zamawiającego będzie 
dokonywana poprzez sprawdzenie kompletności złoŜonych przez Wykonawcę oświadczeń oraz 
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków. 
 

 

Wymagane o świadczenia oraz dokumenty jakie maj ą  dostarczy ć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  

a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu  stosownie do art. 22 
ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b) wykazu wykonanych,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszcz ęcia post ępowania o udzielenie zamówienia , a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, 
Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane naleŜycie;  

c) Wykaz posiadanego sprz ętu  niezbędnego do wykonania zamówienia 

d) Dostarczy ć wypełniony i podpisany przez Wykonawc ę wzór umowy . 
e) w przypadku wnoszenia wspólnej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, naleŜy dołączyć dokumentu i oświadczenia zgodnie z pkt 6 SIWZ 
 
8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM  
Oferent nie jest zobowiązany do wniesienia wadium. 
 
9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:  
Oferowana cena - 100 %  
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10. MIEJSCE I  TERMIN SKŁADANIA OFERT:   
 
Oferty naleŜy złoŜyć w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew,  ul. Raciborska 4,  pok. nr 16 , nie 
później niŜ do dnia 01 grudnia 2009 r. do godz. 1100 

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01 grudnia  2009 r. do godz. 1115 w siedzibie Urzędu Gminy w 
Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. pok. 3  

 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 
 
12. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ   
 Zamawiający  nie przewiduje moŜliwości zawarcia umowy ramowej. 
 
13.  INFORMACJA  O  ZAMIARZE  USTANOWIENIA  DYNAMIC ZNEGO SYSTEMU  
ZAKUPÓW  WRAZ  Z  ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA K TÓREJ  BĘDĄ  
ZAMIESZCZONE  DODATKOWE  INFORMACJE  DOTYCZ ĄCE DYNAMICZNEGO  SYSTEMU  
ZAKUPÓW  
 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.   
 
 
14. INFORMACJA  O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTN IEJSZEJ OFERTY  Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ  
Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B ĘDZIE PROWADZONA AUKCJA 
ELEKTRONICZNA    
 Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
  
15. INNE INFORMACJE  
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 
400192-2009 
Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym w Polskiej Cerekwi  w 
dniu 19.11.2009r.  oraz na stronie internetowej pod adresem:  www.polskacerekiew.pl                                                                                                                          

 
 

Z up. Wójta Gminy 
Urszula Golisz  

SEKRETARZ GMINY  
                                                                                      

......................................                                                                                                                                                       
/podpis/ 

   


