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Ustronie Morskie: Bieżące utrzymanie dróg gminnych z wykorzystaniem równiarki 

samojezdnej w Gminie Ustronie Morskie 

Numer ogłoszenia: 118732 - 2013; data zamieszczenia: 26.03.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ustronie Morskie , ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, 

woj. zachodniopomorskie, tel. 94 35 155 35, faks 94 35 155 97. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustronie-morskie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg 

gminnych z wykorzystaniem równiarki samojezdnej w Gminie Ustronie Morskie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

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

zamówienia jest: Bieżące utrzymanie dróg gminnych z wykorzystaniem równiarki drogowej 

samojezdnej o mocy minimum 120 KW. Prace będą wykonywane wg ustaleń 

Zamawiającego. Zlecenia będą udzielane cząstkowo wybranemu Wykonawcy zgodnie z 

posiadanymi środkami w budżecie jednostki i jej potrzebami. Zakłada się, że szacunkowa 

łączna wielkość roboczogodzin pracy równiarki nie przekroczy 100, natomiast długość dróg 

gminnych wynosi 97,2 km. Zakres prac będzie obejmował naprawę bieżącą (cząstkową) dróg 

o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Ustronie Morskie w 2013 r. polegającą na: 

1.Wbudowaniu w nawierzchnię dróg - położonych na terenie miejscowości Rusowo, 

Kukinka, Kukinia, Sianożęty, Ustronie Morskie, Gwizd, Bagicz: a)Kruszonego gruzu 

betonowego frakcji 0-63 mm (szacunkowa ilość 100 t w skali roku) b)Mieszanki kruszywa do 

stabilizacji mechanicznej frakcji 0-31,5 mm (szacunkowa ilość 100 t w skali roku) 

2.Profilowaniu z zagęszczeniem nawierzchni równiarką (szacunkowy czas pracy: 100 

roboczogodzin). 3.Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją na zimno 

na głębokość min. 1 cm i za każde dodatkowe 0,5 cm głębokości (100m2). 4.Powierzchniowe 

utrwalanie nawierzchni - likwidacja rakowin (500m2). 5.Remont cząstkowy nawierzchni 

asfaltowych na gorąco recyklerem (100m2) Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, 

http://www.ustronie-morskie.pl/


polegające na zmniejszeniu bądź zwiększeniu ilości zamówienia w zależności od potrzeb 

Zamawiającego i posiadanych środków w budżecie. Poszczególne ceny winny obejmować 

wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Szacunkowa wielkość zamówienia służy 

wyłącznie do obliczenia maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania oraz porównania 

ofert. Do umowy z wybranym Wykonawcą zostaną przeniesione wyłącznie ceny 

jednostkowe.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6, 45.23.31.42-6. 

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: 

31.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium 

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 W zakresie warunku posiadania uprawnień zamawiający informuje, że 

wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem 

nr 3 do SIWZ. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie 

z zasadą, czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone 

w SIWZ wymagania. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi 

jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. 

Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest 

wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (art. 26 ust. 2a ustawy). 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna, że warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jest 

spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 (dwie) prace 

w zakresie profilowania dróg gruntowych przy użyciu równiarki o wartości 

minimum 15.000,00 zł /brutto/ każda. Zamawiający dokona oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - 

nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały załączone do oferty i 

czy spełniają określone w SIWZ wymagania. Z treści załączonych oświadczeń 

i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki 

Wykonawca spełnił. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania 

ofert spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (art. 26 ust. 

2a ustawy). 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: -równiarkę 

drogową - min 1 jednostka o mocy min. 120 KW -środki transportowe o 

ładowności min 8 t. - min. 1 jednostka -remonter na gorąco - min. 1 jednostka -

remonter na zimno - min. 1 jednostka Zamawiający dokona oceny spełniania 

warunków udziału w postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - 

nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy dokumenty zostały załączone do oferty i 

czy spełniają określone w SIWZ wymagania. Z treści załączonych oświadczeń 

i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki 

Wykonawca spełnił. Wykonawca, w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego zobowiązany jest wykazać nie później niż na dzień składania 

ofert spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (art. 26 ust. 

2a ustawy). 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia zamawiający informuje, że wykonawca składa oświadczenie o 

spełnianiu warunku zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zamawiający 

dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez 

zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie z zasadą, czy 

dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone w SIWZ 

wymagania. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi 

jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. 

Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest 

wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (art. 26 ust. 2a ustawy). 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna, że warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej 

jest spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 50.000,00 zł 

(brutto). Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu poprzez zastosowanie kryterium spełnia - nie spełnia, tj. zgodnie 

z zasadą, czy dokumenty zostały załączone do oferty i czy spełniają określone 

w SIWZ wymagania. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi 

jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. 

Wykonawca, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego zobowiązany jest 

wykazać nie później niż na dzień składania ofert spełnienie warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (art. 26 ust. 2a ustawy). 

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 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; 

 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. 

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; 

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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1)Wypełniony Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 do SIWZ. 

2)Wypełniony Formularz oferty cenowej z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ. 

3)Podpisane oświadczenie z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ. 4)Dokument 

pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do podpisania oferty, jeżeli 

nie został podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem 

rejestracyjnym, również w przypadku złożenia oferty przez wykonawców ubiegających się o 

zamówienie wspólne (np. Konsorcjum, Sp. Cywilna) pełnomocnictwo powinno 

jednoznacznie określać zakres umocowania i wskazywać osobę pełnomocnictwa. W 

przypadku podmiotów występujących wspólnie w dokumencie pełnomocnictwa należy 

wskazać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a 

każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. 

 



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 

Projekt umowy stanowi integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 8 do SIWZ). 

Dopuszczalne przyczyny zmian do umowy: - zmiana wielkości zamówienia 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.ustronie-morskie.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2, 78-111 Ustronie Morskie, pok. nr 18 (po 

wcześniejszym kontakcie telefonicznym).. 

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

ofert: 05.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ustroniu Morskim, ul. Rolna 2, 

78-111 Ustronie Morskie, biuro podawcze.. 

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 

 

 


