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Manowo: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Manowo 

Numer ogłoszenia: 400928 - 2012; data zamieszczenia: 16.10.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Manowo , Manowo 40, 76-015 Manowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3183220, faks 94 

3183289. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.manowo.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe 

utrzymanie dróg gminnych położonych na terenie Gminy Manowo, polegające na odśnieżaniu dróg 

gminnych sprzętem lekkim będącym w posiadaniu wykonawców oraz usuwaniu śliskości, z podziałem 

na niżej wymienione zadania:  

Zadanie 1: miejscowości Bonin, Kretomino  

Zadanie 2: miejscowości Manowo, Cewlino, Grąpa  
Zadanie 3: miejscowości Wyszebórz, Dęborogi, Policko  

Zadanie 4: miejscowości Rosnowo, Jagielno, Lisowo, Zacisze  

Zadanie 5: miejscowości Wyszewo, Wiewiórowo,  

Zadanie 6: Poniki, Grzybniczka, Grzybnica, Kliszno. 

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.  

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na usługę odnieżania dróg 
gminnych oraz usuwania śliskości do 50% wartości zamówienia podstawowego 

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

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. 

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014. 

 
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW 
Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym, jeśli wykaże, że posiada: zadanie 1-6 - minimum 1 jednostkę 

sprzętową do odśnieżania wyposażoną w pług - sprzęt do usuwania śliskości z dróg. zadanie 1 

dodatkowo: - minimum 1 koparko-ładowarkę lub ładowarkę do usuwania zatorów śnieżnych Przez 
jednostkę sprzętową rozumie się: sprawny, posiadający aktualne badanie techniczne technicznie i 

ubezpieczony ciągnik z dwoma napędami lub inny sprzęt samojezdny wyposażony w pług o szerokości 

minimum 2,5m. 

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 

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć: 

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 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  
Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - 



wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 
Inne dokumenty  

- formularz ofertowy - przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku Nr 1 do SIWZ  

- pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej 

ofertę, o ile nie wynikają z innych ustaw lub dokumentów.  

- wykaz robót, jakie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom - załącznik nr 5 do SIWZ  

- Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem, niezbędnym do wykonania zamówienia - stanowiące załącznik 
nr 4 do SIWZ 

Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

 

PROCEDURA 

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zgodnie z art. 144 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia 

co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich 

wprowadzenia: 1. Zmiana terminu zakończenia robót - może on ulec zmianie w przypadku wystąpienia 

ekstremalnych warunków pogodowych, wydłużenia okresu opadów śniegu, występowania śliskości 2. 

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy: - w sezonie 2013/2014, cena może zostać podwyższona o 
średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2012 r. Powyższe zmiany mogą 

zostać wprowadzone do umowy aneksem. 

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.bip.manowo.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Manowo, 

76-015 Manowo 40, pokój nr 5. 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2012 

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Manowo, 76-015 Manowo 40, sekretariat. 

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

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 

 

 
WÓJT GMINY MANOWO 

(-) Roman Kłosowski 


