
Swarzędz: Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Miasta i Gminy 
Swarzędz wraz z dostawą soli i piasku
Numer ogłoszenia: 31531 - 2010; data zamieszczenia: 16.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. 
wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.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 i ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz wraz z dostawą soli i 
piasku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
(CPV: 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 14.40.00.00-5, 14.20.00.00-3) Zamówienie 
obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych i 
powiatowych na terenie miasta oraz gminnych na terenie gminy Swarzędz oraz 
tereny przystanków autobusowych. Zimowe utrzymanie jezdni to usuwanie śniegu, 
zapobieganie oraz likwidowanie śliskości zimowej. Zakres zamówienia obejmuje: 
Odśnieżanie poprzez odpłużanie jezdni przy zastosowaniu pługów czołowych 
zamontowanych na samochodach ciężarowych bądź piaskarkach. Usuwanie śliskości 
zimowej i uszorstnienie jezdni przy zastosowaniu mieszanki piasku i soli: 2a. przy 
temperaturze do minus 12 ºC - mieszanka 75 % pisku, 25 % soli, 2b. przy 
temperaturze poniżej minus 12 ºC - mieszanka 50 % pisku, 50 % soli, Wywóz 
spryzmowanego śniegu na teren przy pływalni (Wodny Raj) na zgłoszenie 
Zamawiającego. Ręczne odgarnięcie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych 
dla pługów, Doczyszczanie ręczne z błota pośniegowego i zmarzliny 
przykrawężnikowej jezdni w strefie przejść dla pieszych, Usuwanie na bieżąco 
zmarzliny wokół wpustów ulicznych w celu spływu z jezdni wody powstałej z 
topniejącego śniegu, Stałe patrolowanie dróg w celu bieżącej oceny skuteczności 
podejmowanych działań i zastosowanych technologii, korygowania tras przejazdu 
dróg oraz niezwłocznej reakcji na wystąpienie lokalnej śliskości, Utrzymanie stałego 
dyżuru dyspozytorskiego pracującego w ruchu ciągłym, stała obserwacja stanu 
pogody i analiza danych ze stacji pogodowych i Biura Prognoz IMiGW pod kątem 
podejmowanych działań. Posiadanie na terenie miasta lub gminy Swarzędz placu 
magazynowego z przeznaczeniem na magazynowanie mieszanki piasku i soli. 
Dostawa piasku i soli drogowej niezbrylonej na potrzeby Akcji Zima. Standardy 
ośnieżania i zwalczania śliskości zimowej na poszczególnych ulicach: 1. Standardy 
dla jezdni (sieci strategicznej) tj. w drogach i ulicach w których odbywa się ruch 



komunikacji autobusowej oraz na terenie utwardzonych przystanków 
autobusowych: posypywanie profilaktyczne powinno mieć miejsce przed 
wystąpieniem zjawiska śliskości zimowej , a w przypadku nagłego bądź 
niespodziewanego zjawiska przystąpienie do akcji odśnieżania i usuwania śliskości 
zimowej w czasie do 1 godziny licząc od momentu wydania polecenia telefonicznego 
przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej. W przypadku 
ciągłego opadu śniegu posypywanie mieszanką oraz odpłużanie jezdni musi być 
ponawiane z częstotliwością uniemożliwiającą tworzenie się śliskości pośniegowej. 
Nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych oraz zajeżdżonej warstwy śniegu 
również podczas opadów. Wykaz ulic i dróg w standardzie (sieci strategicznej) 
Cieszkowskiego, Polna (od ul. Wrzesińskiej do ul. Średzkiej), Średzka (od ul. Polnej 
do granic administracyjnych miasta), Cmentarna (do granic administracyjnych 
miasta), Grudzińskiego (od ul. Cieszkowskiego do ul. Zamkowej), Dworcowa, Piaski, 
Kościuszki, Strzelecka, Św. Marcin, Wrzesińska (do granic administracyjnych 
miasta), Zamkowa (od Rynku do ul. Św. Marcin), Jesionowa, Kwaśniewskiego, Armii 
Poznań, Graniczna, Kirkora. Kosynierów, Kórnicka (od ul. Kościuszki do ul. 
Średzkiej), Mickiewicza, Nowowiejska - Tysiąclecia, Nowy Świat, Plac Niezłomnych, 
Plac Powstańców Wielkopolskich, Planetarna, Przybylskiego (od ul. Szumana do ul. 
Granicznej) Rabowicka, Rynek, Sołecka (od ul. Wrzesińskiej do drogi krajowej nr 
92), Szumana, Zapłocie, 2. Standarty dla jezdni (sieci podstawowej) tj. we 
wszystkich pozostałych ulicach i drogach gminnych o nawierzchniach bitumicznych 
bądź z kostki brukowej (wyjątek ul. Blika Jasin - Rabowice): posypywanie 
profilaktyczne powinno mieć miejsce przed wystąpieniem zjawiska śliskości 
zimowej. Natomiast posypanie mieszanką usuwającą śliskość zimową oraz 
odpłużenie musi nastąpić w ciągu 2 godzin licząc od momentu wydania polecenia 
telefonicznego przez Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej. 
Podczas opadu może wystąpić warstwa zajeżdżonego śniegu nie utrudniająca ruchu. 
Poczas ciągłych opadów działania muszą być ponawiane, aż do czasu ustania opadu 
z częstotliwością zapewniającą przejezdność drogi. 3. Standarty dla jezdni (sieci 
lokalnej) tj. w pozostałych ulicach i drogach gminnych o nawierzchniach 
nieutwardzonych, utwardzonych gruzobetonem bądź kruszywem kamiennym: 
usunięcie śliskości zimowej wyłącznie poprzez odpłużenie i uszorstnienie piaskiem w 
ciągu 3 godzin od momentu otrzymania polecenia telefonicznego przez 
Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej. Uwaga: przystąpienie do 
akcji w w/w standarcie będzie poprzedzone w każdym przypadku zgłoszeniem 
telefonicznym od Zamawiającego bądź jednostki przez niego upoważnionej. 
Jednostki upoważnione przez Zamawiającego do zgłaszania konieczności 
przystąpienia do usuwania śliskości zimowej (wyłącznie po odnotowaniu każdego 
zgłoszenia): Pracownicy Biura Ochrony Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz w 
godzinach popołudniowych i nocnych każdego dnia roboczego oraz w soboty, 
niedziele i święta. Pracownicy Przedsiębiorstwa Wielobranżowego WIRAŻ-BUS w 
Garbach (przedsiębiorstwo świadczące usługi komunikacji autobusowej doa Gminy 
Swarzędz), Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Swarzędzu, Funkcjonariusze 
Komisariatu Policji w Swarzędzu, Straż Pożarna w Swarzędzu Uwaga: Zamawiający 
zastrzega sobie konieczność wezwania Wykonawcy w trybie awaryjnym do 
przystąpienia do świadczenia usług w czasie nie dłuższym niż 15 min od wezwania 
telefonicznego, bądź pisemnego. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy 
miejsce, gdzie wykonawca po upływnie 15 min ma stawić się pługopiaskarką 
gotową do akcji. W przypadku nie stawienia się Wykonawcy w wyznaczone miejsce 
po ustalonym czasie, przedstawiciele Zamawiającego spiszą protokół kontrolny. W 
przypadku dwukrotnego braku reakcji na zgłoszenie awaryjne Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zerwania umowy bez wypowiedzenia..



II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień 
uzupełniających

• Udzielenie zamówień uzupełniających nastąpi w przypadku wystąpienia usług 
tego samego rodzaju, na które znajdą się środki w budżecie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 
14.40.00.00-5, 14.20.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.12.2010.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców 
wniesienia wadium w wysokości 9500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset zł).

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia: nie

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

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że 
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu 
zamówienia: wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na zimowym utrzymania 
dróg i ulic o wartości nie mniejszej niż 350000,00 zł brutto łącznie, 
potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie 
(referencje muszą potwierdzać zakres usługi: zimowe utrzymanie dróg i 
ulic, czas jego wykonania, wartość i miejsce). Ponadto należy załączyć 
WYKAZ WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT 
ZAMÓWIEŃ i oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



• Wykonawcy wykażą, że dysponują odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
dysponują, co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami: 
pługopiaskarka: 5 szt., samochód ciężarowy (samowyładowczy): 2 szt., 
koparko-ładowarka: 3 szt., samochód dostawczy: 1 szt., równiarka: 1 
szt., Wystarczającym będzie złożenie oświadczenia zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do SIWZ i treścią Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz wykazu zgodnie z treścią WYKAZ NARZĘDZI, 
WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH 
WYKONAWCY DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJĄ O 
PODSTAWIE DYSPONOWANIA TYMI ZASOBAMI, oraz oświadczenie 
zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ(jeżeli dotyczy)

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca wykaże, że dysponuje: co najmniej 12 osobami z 
uprawnieniami do obsługi maszyn budowlanych i pojazdów w tym: 5 
osobami z uprawnieniami do obsługi pługopiaskarki, 2 osobami z 
uprawnieniami na samochód ciężarowy, 3 osobami z uprawnieniami do 
obsługi koparko-ładowarki, 1 osobą z uprawnieniami na samochód 
dostawczy, 1 osobą z uprawnieniami na równiarkę. Wykonawca 
zobligowany jest wypełnić załącznik POTENCJAŁ KADROWY 
WYKONAWCY - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia i złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem i treścią 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia - załącznik nr 1, 6 i 5 do 
SIWZ (jeżeli dotyczy)

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 
przedłożyć:

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub 
ciągłych  również  wykonywanych,  dostaw  lub  usług  w  zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
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,  z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

• wykaz  narządzi,  wyposażenia  zakładu  i  urządzeń  technicznych 
dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji 
zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  dysponowania  tymi 
zasobami 



• 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  dla  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 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą 
brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  przedkłada  także 
dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie  wymaganym  dla 
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

•

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Wymagający wymaga ponadto (jeżeli dotyczy): Pisemnego zobowiązania innych 
podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w 
wykazie, o którym mowa w pkt II.2), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie 
dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 do SIWZ) Pisemnego zobowiązania 
innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia 
narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt II.5), wykonawca 
wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował (zgodnie z 
ZAŁĄCZNIKIEM NR 8 do SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne 
tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 
osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY



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

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 
adresem: Siedziba zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-
020 Swarzędz, pokój 410..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 24.02.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i 
Gminy Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, Biuro Obsługi Interesanta - 
Kancelaria Urzędu (parter)..

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


