
                                                                                                                             

Turawa, 05-11-2007r.
BRVII/341-19/07                      

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: 

„Zimowe  utrzymanie  dróg  gminnych  w  sezonie  zimowym  2007/2008  w  Gminie
Turawa”.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP Nr 212763 - 2007 z dnia 05-11-2007r.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
                  
                  Gmina Turawa
 46-045 TURAWA,     ul. Opolska 39c
telefony: 077/ 421-20-12, 421-21-09, 421-20-72
fax: 077/421-20-73 e-mail: ug@turawa.pl

Godziny urzędowania: pn : 8:00 - 16:00, wt. - pt : 7:00 - 15:00 
tel. (077)4212109 / fax (077)4212073  

2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg  nieograniczony  o  wartości  szacunkowej  powyżej  14 000  euro,  a  mniejszej  niż
określona  w  rozporządzeniu  Prezesa  Rady  Ministrów z  dnia  19  maja  2006r.  (Dz.  U.  z
24.05.2006r., Nr 87, poz. 604) na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych  
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych   
    warunków zamówienia:
www.bip.turawa.pl

(podstrona: przetargi – specyfikacje, dokumenty)

4)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia,  z  podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest: 
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 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2007/2008 w Gminie Turawa”.

Zakres zamówienia obejmuje odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem z solą dróg gminnych.

Zamówienie  podzielone jest  na    6   części  i  na    każdą z  części można złożyć oddzielną  
ofertę.

Obszar Gminy Turawa został podzielony na 6 części : 
I. Zawada (bez Osiedla Zawada), Kotórz Mały, Kotórz Wielki i południowy brzeg Jeziora

Dużego;
II. Turawa, Marszałki, Rzędów i północny brzeg Jeziora Dużego;

III. Węgry, Osowiec i Trzęsina;
IV.  Bierdzany, Ligota Turawska, Kadłub Turawski i Zakrzów Turawski;
V. Osiedle Zawada;

VI.  Turawa, ul. Wodna od drogi powiatowej do posesji nr 1.

kod CPV

90212000-6 Usługi odśnieżania

Zamawiający  dopuszcza składanie  ofert  częściowych,  ale  nie  dopuszcza składania  ofert
częściowych w samych obwodach.

5) Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:
Sezon zimowy 2007/2008.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis  sposobu dokonywania  oceny
spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) Posiadają  uprawnienia  do wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  –  Wykonawca  musi  dysponować
przynajmniej  jednym  pługiem  śnieżnym  i  jedną  piaskarką  dla  każdego  obwodu.
Spełnienie warunku – do oferty należy dołączyć dowód potwierdzający posiadanie w/w
sprzętu oraz wykaz osób realizujących zamówienie. (Składając ofertę na kilka obwodów
Wykonawca musi dysponować przynajmniej jednym pługiem śnieżnym i jedną piaskarką
osobami obsługującymi te urządzenia dla każdego obwodu z osobna).

3) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
4) Posiadają firmę i doświadczenie wymagane przy realizacji tego zadania potwierdzone

dokumentami -  aktualny odpis z  właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie  o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do  rejestru  lub  zgłoszenia  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawione  nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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5) Akceptują wzór umowy.

Dokonanie oceny spełnienia w/w warunków nastąpi na podstawie złożonych wymaganych
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga 
Cena za 1 roboczogodzinę przy pracy pługa do odśnieżania 70
Cena za 1 roboczogodzinę przy posypywaniu piaskiem z solą 30

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Turawa
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
Pokój nr 30

do dnia 14  -11-2007r.   do godz.   10:  00  

11) termin związania ofertą:
okres 30 dni, tj. do dnia 14-12-2007r.

12)   informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.   

13)   informację  o  zamiarze  ustanowienia  dynamicznego  systemu  zakupów wraz  z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.       

14)   informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
        aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie  
        prowadzona aukcja elektroniczna.   
Zamawiający  nie  przewiduje  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji
elektronicznej.

Z up. Wójta
Z-ca Wójta Gminy Turawa
Sławomir Kubicki
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