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Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowice Wielkie , ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie, woj. 

dolnośląskie, tel. 075 7515124, faks 075 7515124. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.janowicewielkie.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 powiatowych i 

gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice 

Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017 Kod CPV: 90620000-9 Usługi odśnieżania, 

90630000-2 Usuwanie oblodzeń. Zamówienie polega na świadczeniu usługi zimowego utrzymania 

dróg o łącznej długości około 27 km na terenie Gminy Janowice Wielkie wg wskazań 

Zamawiającego, jak również na odśnieżaniu i posypywaniu wskazanych chodników gminnych w 

miejscowości Janowice Wielkie o długości: ul. Kopernika ok. 600 m (parking z lewej strony i chodnik 

http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=2280


z prawej strony oraz po obu stronach przy bud. Nr 4), ul. Wojska Polskiego ok. 450 m, ul. Kolejowa 

250, ul. Świerczewskiego ok. 300 m (w tym parking przylegający do chodnika), ul. 1 Maja ok. 1600 

m, ul. Sportowa ok. 260. Zamówienie podzielone jest na 2 części (rejony) 1. Rejon III - Janowice 

Wielkie - dokładna ilość kilometrów objętych odśnieżaniem oraz wykaz dróg stanowi załącznik nr 

11. 2. Rejon IV- Trzcińsko - dokładna ilość kilometrów objętych odśnieżaniem oraz wykaz dróg 

stanowi załącznik nr 12. Czas realizacji zimowego utrzymania dróg ustala się w okresach od dnia 

15 listopada 2015 r. do dnia 15 kwietnia 2017 ., przy czym sprzątanie pozimowe po ostatnim 

sezonie zimowym objętym umową musi być wykonane przez Wykonawcę do dnia 15 maja 2017 r. 

Zakres zamówienia opisanego powyżej obejmuje w szczególności: 1) posypywanie dróg i 

chodników siłami sprzętowymi i własnym materiałem Wykonawcy (materiałem uszarstniającym: 

mieszanką piaskowo-solną spełniającą standardy określone w przepisach rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie stosowania materiałów do zwalczania 

śliskości, Dz.U.nr 230, poz.1960). W sytuacjach bardzo niskich temperatur, gdy skuteczność soli 

drogowej jest poważnie ograniczona dopuszcza się stosowanie materiałów nie zawierających soli. 

2) niezwłoczne usuwanie oblodzeń, śniegu i błota pośniegowego. Nakazuje się zgarnianie w 

kierunku przeciwnym do zabudowy, niepozostawianie zgarniętego odpadu na skrzyżowaniach dróg. 

Jeżeli zabudowa występuje z obu stron drogi, Zamawiający wymaga usuwania śniegu na obie 

strony drogi, przy czym nie wymaga się usuwania naboju śnieżnego powstałego po przejeździe 

sprzętu na przecięciu drogi dojazdowej do posesji bądź na chodniku przy posesji, jednak z 

zachowaniem obowiązku odśnieżania wskazanych chodników objętych usługą odśnieżania. 3) 

zwalczanie śliskości na podstawie własnych informacji (natomiast w wyniku interwencji 

przedstawicieli zamawiającego: w ciągu 1 godziny), 4) zapewnienie ciągłej, bezpiecznej 

przejezdności dróg wraz z zatokami (mijankami): Zamawiający wskaże wyłonionemu wykonawcy 

dokładne miejsca zatok w ciągu drogi 2778D Trzcińsko-Wojanów (ok. 7 punktów w poszerzeniach 

drogi), 2750D Radomierz-Komarno (ok. 8 punktów), 2770D Janowice Wielkie-Mniszków (ok. 3 

punktów), 2749D- górne Komarno (ok. 8 punktów), ul. Partyzantów w Janowicach Wielkich (ok. 5 

punktów), droga gminna w Trzcińsku- lewa strona rzeki Bóbr od drogi 2735D do granic gminy od 

strony Wojanowa (ok. 5 punktów). - Niezależnie od warunków atmosferycznych (ciągłego opadu 

śniegu, deszczu , gołoledzi itp.) zapewnienie bezwzględnej przejezdności dróg w godz. 500 - 800 

oraz 1500 - 1800 - wykaz dróg które objęte są tym obostrzeniem znajduje się w załącznikach 

9,10,11,12 (kolumna bezwzględna przejezdność w godzinach 500 - 800 oraz 1500 - 1800 z 

adnotacja przy drodze TAK ). 5) w razie konieczności-na polecenie Zamawiającego- wywóz 

zgarniętego śniegu z fragmentów dróg (niedozwolone jest zgarnianie śniegu do cieków wodnych; 

Zamawiający wyznacza do składowania zgarniętego śniegu działkę nr 133/6 w obrębie Miedzianka. 

Zamawiający nie może na tym etapie postępowania określić fragmentów dróg, z których może 



nastąpić okresowa potrzeba wywozu zgarniętego śniegu, gdyż zależy to od wielkości opadu i jego 

sposobu topnienia, co może być zróżnicowane w różnych miejscach na terenie gminy objętych 

wykonywaniem usługi. Co do zasady, zimowe utrzymanie dróg oparte jest na innych formach 

likwidowania zimowych sytuacji drogowych niż wywóz śniegu, jednakże w sytuacji znaczącego 

opadu przewiduje się jego wywóz, co należy oceniać w kontekście obowiązków wykonawcy 

wynikających z opisu przedmiotu zamówienia i umowy. Zamawiający nie dopuszcza zgarniania 

śniegu do rowów melioracyjnych z uwagi na zagrożenie powodziowe. Zamawiający dopuszcza 

zgarnianie śniegu do rowów drogowych (odwadniających), jednakże w sytuacjach, gdy zgarnięty 

śnieg mógłby zaszkodzić bezpieczeństwu ruchu drogowego (np. ponowne zasypywanie drogi w 

wyniku wiatru) czy stanowi zagrożenie dla infrastruktury drogowej (np. powodowanie spękań pod 

nawierzchnią drogi, ryzyko zatamowania wód płynących i wylewu) wymagany jest kontakt z 

zamawiającym w celu konkretnej oceny sytuacji. 6) gotowość osób i sprzętu do pracy podczas 

trwania umowy (stale co najmniej 2 sprawne zestawy samojezdne z pługami odśnieżnymi i/lub 

solarkami, odrębnie na każda z części zamówienia) 7) zapewnienie bezpieczeństwa osób 

zatrudnionych przy świadczeniu usługi, 8) odpowiedzialność Wykonawcy za wykonane zadanie na 

podstawie Polisy ubezpieczeniowej, 9) prowadzenie codziennego raportu świadczonych usług w 

dniach opadów śniegu lub występujących oblodzeń oraz niezwłocznego przekazywania go 

Zamawiającemu, 10) wyznaczenie pracownika do zbierania informacji o sytuacji na drogach i 

przekazywanie danych Zamawiającemu, 11) pozostawanie Wykonawcy w ciągłej łączności 

telefonicznej z Zamawiającym 24 godz. na dobę podczas okresów objętych odśnieżaniem 

zimowym. 12) sprzątnięcie materiału wysypanego na drogi i chodniki po ostatnim jego użyciu na 

koniec sezonu zimowego do dnia 15 maja danego roku realizacji zamówienia. Przy sprzątaniu 

pozimowym zakazuje się spychania materiału uszarstniającego na pobocza lub tereny prywatne, a 

zobowiązuje się do załadunku i wywozu poza teren pasa drogowego, do miejsc składowania 

prawnie dopuszczonych, za zgoda właściciela terenu. 13). Każdy pojazd wykonujący usługę i 

zgłoszony przez Wykonawcę w formularzu ofertowym załącznik nr 4 zostanie przez Zamawiającego 

oznaczony specjalną nakleją z informacją do którego rejonu należy oraz zostanie przydzielony 

numer identyfikacyjny. Przy realizacji zamówienia uwzględnia się następujące zasady: 1) Cena 

Wykonawcy zawiera także opłaty za konserwację i zużycie sprzętu oraz składowanie materiałów i 

place postojowe sprzętu oraz ewentualną utylizację odpadów m.in. zebranego z dróg materiału 

uszarstniającego. 2) Okresowe powierzenie wybranych czynności innym osobom przez Wykonawcę 

nie zwalnia go z obowiązku zapłaty kar umownych dla Zamawiającego. Ewentualnych kar 

umownych wynikających z umowy Zamawiający będzie dochodził wyłącznie od wykonawcy, z 

którym podpisze umowę, niezależnie od ewentualnego zaangażowania w wykonanie zadania 

innych podmiotów, wobec których może wykonawca występować z ewentualnym roszczeniem 



regresowym poza umową z zamawiającym. 3) Szczegółowy wykaz dróg i chodników objętych 

świadczeniem usługi na każdy z rejonów zawierają załączniki nr 11,12 do SIWZ. 4) Zamawiający 

nie określił standardu odśnieżania z odniesieniem do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 r., z czego wynika, że obowiązują odpowiednie zapisy 

SIWZ dotyczące wykonywania usługi, w szczególności zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i 

projekcie umowy. 5)Zamawiający wyznaczy urzędnika odpowiedzialnego za kontakty z wykonawcą 

- koordynatora wykonania zamówienia z ramienia Urzędu. 6) Zamawiający przed rozstrzygnięciem 

przetargu będzie miał prawo dokonania przeglądu sprzętu wykazanego przez Wykonawcę.. 

II.1.5) 

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: dla cz. III 1 000,00 zł dla cz. IV 1 000,00 zl 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o 

spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

załącznik nr 2 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o 

spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

załącznik nr 2 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: dysponuje niezbędnym 

sprzętem , tj. na każdą część, na którą wykonawca składa ofertę (zarówno w przypadku 

oferty na jedną część lub na kilka części) tj. -dwoma samochodami ciężarowymi o mocy 

min. 60 KM bądź -dwoma ciągnikami rolniczymi o napędzie 4x4 o mocy min 60 KM bądź -

dwoma pojazdami mechanicznymi tj. jeden ciągnik o napędzie 4x4 o mocy min 60KM i 

samochód ciężarowy o mocy min 60 KM. Wymagany osprzęt: -min. 1 pług oraz min 1. 

posypywarka (rozrzutnik) dla każdego ciągnika, samochodu ciężarowego. UWAGA: 

Pojazdy mechaniczne wykazane w ofercie składanej do jednej części zamówienia, nie 

mogą być wykazane przez Wykonawcę w ofercie na inne części zamówienia 

Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje odpowiednio następującym 

zapleczem maszynowym: - dla cz. III - 2 pojazdy mechaniczny wraz z osprzętem - dla cz. 

IV - 2 pojazdy mechaniczny wraz z osprzętem Wykonawca dołączy do oferty wykaz 

sprzętu (urządzeń technicznych) wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami który stanowi załącznik nr 4 do 

SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Ocena spełniania niniejszego warunku będzie oceniana na podstawie oświadczenia o 

spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

załącznik nr 2 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie co najmniej 50.000 PLN Do przedłożenia 

polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej zostanie wezwany wykonawca, którego oferta uznana 

zostanie za najkorzystniejszą - przed podpisaniem umowy. 



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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) 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 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, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) 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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 



 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 - wystawione 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 10 -11 ustawy - wystawione 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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Odległość bazy Wykonawcy od siedziby Zamawiającego - 5 

IV.2.2) 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?id=2280 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Janowice 

Wielkie ul. Kolejowa 2 58-520 Janowice Wielkie.. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 04.09.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Janowice Wielkie, 58-520 Janowice 

Wielkie, ul. Kolejowa 2, pokój nr 10, I piętro (sekretariat.. 

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 

 


