
Sanok: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w 

sezonie zimowym 2009/2010 

Numer ogłoszenia: 384820 - 2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sanok , ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 

4656551, faks 013 4656553. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminasanok.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi związane z zimowym utrzymaniem 

dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych w sezonie zimowym 2009/2010. 

Dopuszcza się składanie ofert częściowych, tj. dotyczących określonych rejonów odśnieŜania(nr rejon 

oznacza nr części) - liczba zadań 16 Oznaczenie zadania: Rejon 1 opis: drogi gminne w miejscowości 

Bykowce, ZałuŜ Oznaczenie zadania: Rejon 2 opis: drogi gminne w miejscowości Kostarowce, 

Jurowce, CzerteŜ, Zabłotce, Strachocina, , Srogów Dolny Oznaczenie zadania: Rejon 3 opis: drogi 

gminne w miejscowości Dobra, Łodzina, Oznaczenie zadania: Rejon 4 opis: drogi gminne w 

miejscowości Trepcza, Międzybrodzie Oznaczenie zadania: Rejon 5 opis: drogi gminne w 

miejscowości Niebieszczany Oznaczenie zadania: Rejon 6 opis: drogi gminne w miejscowości 

Jędruszkowce Oznaczenie zadania: Rejon 7 opis: drogi gminne w miejscowości StroŜe Małe, Płowce 

Oznaczenie zadania: Rejon 8 opis: drogi gminne w miejscowości Pakoszówka, Lalin Oznaczenie 

zadania: Rejon 9 opis: drogi gminne w miejscowości Falejówka, Raczkowa, Srogów Górny 

Oznaczenie zadania: Rejon 10 opis: drogi gminne w miejscowości Liszna Oznaczenie zadania: Rejon 

11 opis: drogi gminne w miejscowości Wujskie Oznaczenie zadania: Rejon 12 opis: drogi gminne w 

miejscowości Mrzygłód, Tyrawa Solna Oznaczenie zadania: Rejon 13 opis: drogi gminne w 

miejscowości Prusiek, Markowce, Sanoczek Oznaczenie zadania: Rejon 14 opis: drogi gminne w 

miejscowości Pisarowce Oznaczenie zadania: Rejon 15 opis: drogi gminne w miejscowości Hłomcza, 

Dębna Oznaczenie zadania: Rejon 16 opis: drogi gminne w miejscowości StróŜe Wielkie. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 16. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 



II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010. 

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: nie wymagane 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest spełniać warunki wymienione w art. 

22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 Nr 223, 

poz. 1655 z późn. zm.). Spełnianie powyŜszych warunków będzie oceniane na podstawie 

wymaganych w SIWZ oświadczeń i dokumentów. ZłoŜenie tych dokumentów, zgodnie z 

wymaganiami SIWZ, będzie potwierdzeniem spełniania wymaganych warunków.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. 1) Aktualny odpis z 

właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 

działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 2) Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie. 3) 

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 

ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 5, 4) Oświadczenie o nie podleganiu 

wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, 

określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych - Załącznik Nr 6, 5) Wykaz 

niezbędnego do wykonania sprzętu, jakim dysponuje wykonawca. II. W przypadku gdy oferent 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . Zamiast 

dokumentów określonych w pkt I ppkt1i2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające Ŝe: 1) nie otwarto jego likwidacji 

ani nie ogłoszono upadłości; wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; wystawione 

nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3) nie zalega z uiszczaniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo Ŝe uzyskał 

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niŜ 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 

których mowa w pkt II, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej jak w terminach 

określonych w pkt II.. 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.gmina.sanok.com.pl/bip/. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok; IV piętro, pok. 401.. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

16.11.2009 godzina 09:15, miejsce: Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok, II piętro, 

pok. Nr 201(sekretariat). 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 


