
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:

bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004

Sierpc: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Sierpca na okres 
od 15.11.2013 r. do 15.04.2014 r.
Numer ogłoszenia: 201137 - 2013; data zamieszczenia: 01.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.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 
miasta Sierpca na okres od 15.11.2013 r. do 15.04.2014 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Sierpca na okres od 
15.11.2013r do 15.04.2014r 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1. Wykonawcę obowiązywać będzie standard utrzymania dróg i chodników, placów, zatok 
autobusowych dojść do przejść dla pieszych, kładek i innych miejsc wskazanych przez 
Zamawiającego w okresie zimowym podany w załączniku nr 8 
2. Wykaz ulic placów i chodników podlegających zimowemu utrzymaniu stanowi załącznik nr 9. 
3. Wykonawca jest zobowiązany wyposażać pojazdy zatrudnione przy zimowym utrzymaniu dróg 
w sygnalizację świetlną zgodnie z § 37 i 38 Rozporządzenia MT i GM nr 91 z dn. 01.02.1993r, 
DZU Nr 21 z 1993r. oraz zamontować czołownicę i dopasować do niej pług odśnieżny przed datą 
osiągnięcia pełnej gotowości. 
4. Wykonawca zobowiązany jest tak prowadzić odśnieżanie, aby odcinek drogi, na którym pracuje 
był doprowadzony na jego zmianie do stanu zgodnie z wymaganym w zasadach standardem lub 
poleceniem Zleceniodawcy. Kolejność odśnieżania poszczególnych dróg ustala każdorazowo 
pracownik Urzędu Miejskiego w Sierpcu (UM). 
5. Spychanie śniegu z jezdni (płużenie) powinno obejmować całą jej szerokość łącznie z zatokami 
przystankowymi i parkingowymi. Po wykonaniu płużenia Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia swobodnego dostępu do przejść dla pieszych. 
6. Pełna gotowość sprzętu obowiązuje od dn. 15 listopada 2013 r. do 31 marca 2014r. Termin ten w 
zależności od warunków atmosferycznych może być wydłużony lub skrócony przez 
upoważnionego pracownika UM. 
7. Praca pługów przewidziana jest na dwie zmiany: 
8. I zmiana od godziny 3.00-11.00 z możliwością przedłużenia do pracy całodobowej, 
9. II zmiana od godz. 14.00-22.00 z możliwością jak wyżej. 
10. Godziny rozpoczęcia i zakończenia robót mogą ulec zmianom, w zależności od panujących 
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warunków atmosferycznych zgodnie z decyzją pracownika UM. 
11. Ustala się maksymalny czas reakcji (przystąpienia do pracy) 30 minut od wezwania 
Zamawiającego, 
12. Wykonawca zapewni całodobową pracę sprzętu w razie takiej potrzeby. 
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo dostosowania czasu pracy do panujących warunków. 
14. Ceny formularza cenowego obowiązują we wszystkie dni tygodnia, niedziele i święta o każdej 
porze dnia i nocy. 
15. Wykonawca wykona siłami własnymi bądź przy udziale podwykonawcy roboty objęte ceną 
kontraktową wynikającą z oferty. W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić 
sprzęt zastępczy. 
16. Wykonawca po zakończonej akcji zimowej w terminie określonym przez Zamawiającego 
zobowiązany jest do uprzątnięcia nieczystości z dróg, placów i chodników, które były przez niego 
odśnieżane oraz wyczyszczenie wszystkich kratek ściekowych kanalizacji deszczowej 
umieszczonych w drogach zawartych w załączniku nr 9.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia podstawowego o 

zamówienie uzupełniające, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót i nie 
przekraczające 50% jego wartości.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.00.00-6, 90.61.10.00-3, 90.61.20.00-0, 
90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
15.04.2014.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 
13.000,00zł PLN. (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie, wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających , że usługi te zostały wykonane należycie na załączniku lub 
zgodnie z zał. nr 5 Doświadczenie i wiedza potwierdzone poprzez złożenie 
odpowiedniego oświadczenia o miejscu wykonania zimowego utrzymania dróg 
kompleksowa usługa o łącznej długości minimum 250 km, z potwierdzeniem 
należytego wykonania usługi.

• III.3.3) Potencjał techniczny



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie, dysponowanie: 1 pług ciężki czołowy do usuwania zasp i zatorów 
śnieżnych zainstalowany na pojeździe samochodowym lub ciągniku rolniczym 
3 pługi lekkie boczne, zainstalowane na pojeździe samochodowym do 6 ton lub 
ciągniku rolniczym; 1 urządzenie do solanki zainstalowane na samochodzie 
ciężarowym, 1 lekki, samojezdny pług, nie przekraczający masy całkowitej 2,5 tony, 
przeznaczony do jednoczesnego odśnieżania i posypywania chodników mieszanką 
piaskowo-solną (dopuszcza się dwa osobne urządzenia do odśnieżania i 
posypywania); 3 urządzenia do posypywania jezdni mieszanką piaskowo-solną;

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Oświadczenie, dysponowanie co najmniej pięcioma pracownikami w celu 
umożliwienia ciągłej obsługi sprzętu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  głównych  dostaw  lub  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed 
upływem  terminu  składania  ofert  albo  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 
z  podaniem ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie; 

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności 
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami 
budowlanymi,  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 wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1  pkt  4-8 ustawy,  wystawioną nie  wcześniej  niż  6  miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 



16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w zakresie: 
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy, 
2) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 
3) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), 
przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki 
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
4) wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenia losowe), 
przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy, 
5) wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
ze szczegółowym opisem, 
7) zmiany danych teleadresowych Wykonawcy, 
8) zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, 
9) zmniejszenia ilości usług, 
10) zwiększenia ilości usług, 
11) przedłużenia terminu wykonywanych usług 
12) przedłużenia terminu lub poprawienia warunków gwarancji. 
2. Warunki dokonania zmian Umowy: 
1) Zasady inicjowania zmiany: 
a) wniosek zamawiającego o dokonanie zmiany, 
b) wniosek zamawiającego, aby wykonawca przedłożył propozycje zmiany, 
c) wniosek wykonawcy, 
2) Wniosek zmiany powinien zawierać: 
a) opis zmiany, 
b) uzasadnienie zmiany potwierdzające, że proponowana zmiana ma na celu usprawnienie usług 
i/lub wynika ze zmian związanych z finansowaniem zamówienia na usługi lub warunki jej 
dokonania określono w innych ustaleniach umowy, 
c) koszt zmiany i sposób jego obliczenia - wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 
d) czas wykonania zmiany - wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 
3) Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest 
wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty 
dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 
Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc 
pokój nr 12 - sekretariat Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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