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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zdp.kolobrzeg.pl; www.zdpkolobrzeg.ftnn.pl

Kołobrzeg: Usługa malowania oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu
kołobrzeskiego

Numer ogłoszenia: 85571 -2012; data zamieszczenia: 16.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJĄCY

l. 1) NAZWA l ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu , ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3528810, faks 94

3528810.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.kolobrzeg.pl

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna powiatu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa malowania oznakowania poziomego na drogach powiatowych na terenie powiatu

kołobrzeskiego.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 4. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie

oznakowania poziomego cienkowarstwowego malowanego farbami akrylowymi rozpuszczalnikowymi o grubości warstwy 0,3 - 0,8 mm; - wykonanie

oznakowania poziomego grubowarstwowego wykonanego przy użyciu masy chemoutwardzalnej do nakładania o grubości 0,9 - 3,5 mm. Szacunkowa wielkość

zamówienia jaką należy przyjąć do wyliczenia ceny jednostkowej została przedstawiona w Rozdziale IV - Załączniku nr 4.1 Wykaz planowanego szacunkowego

oznakowania poziomego na drogach powiatowych. Należy przyjąć (+/-) 30 % odstępstwa od podanych wielkości. 1. Przedmiot usługi musi być realizowany

zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz

urządzeń bezpieczeństwa drogowego i warunków ich umieszczania na drogach z 3 lipca 2003 r. Dz. U. z 2003 r. Nr 220, póz. 2181 z póz. zm.) wraz z

załącznikami; 2. Wykonawca musi wliczyć w cenę koszty związane z każdorazowym dojazdem do miejsca wykonywania prac (na terenie powiatu

kołobrzeskiego). 3. Wielkość zamówienia zależeć będzie od zapotrzebowania oraz od możliwości budżetowych jednostki. 4. Zamawiający zastrzega sobie

możliwość zwiększania lub zmniejszania ilości robót tj. usługi malowania oznakowania poziomego ze względu na okoliczności o których mowa w pkt. 4 ppkt 3.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania pełnego zakresu ilościowo - asortymentowego, określonego w SIWZ. Niewykorzystanie pełnego

zakresu ilościowo - asortymentowego, nie może być podstawą roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego. 6. Za wykonane usługi

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone na podstawie faktycznie wykonanych prac oraz cen jednostkowych przedstawionych w ofercie (brutto). 7.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót..

11.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

11.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23 32 21-4.

11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM l TECHNICZNYM

II 1.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

111.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

111.3) 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
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca powinien posiadać zezwolenia lub licencje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. - Ocena

spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia / nie spełnia - na podstawie

dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do wniosku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jako strona umowy (Wykonawca) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: -1 zamówienie, którego przedmiotem było

oznakowania dróg, polegające na wykonaniu oznakowania poziomego cienkowarstwowego o powierzchni min. 3000 m2; - 1 zamówienie, którego

przedmiotem było oznakowania dróg, polegające na wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego o powierzchni minimum 600 m2.

Wykonawca dostarczy również dokumenty referencyjne potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. - Ocena spełniania wyżej

wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów i

oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do wniosku.

Hl.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. - Ocena spełniania wyżej wymienionego

warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium - spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń

dołączonych przez wykonawcę do wniosku.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. - Ocena spełniania wyżej wymienionego

warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium - spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń

dołączonych przez wykonawcę do wniosku.

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.: - posiada opłacone

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę

ubezpieczenia 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i zero groszy). W przypadku opłaty polisy przelewem należy dołączyć potwierdzenie

dokonania przelewu. - Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium - spełnia / nie

spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do wniosku

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

111.4.1) 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

• 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

111.4.2) 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt

2 ustawy

111.4.3) 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:
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• 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

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt III.S)

1) Wypełniony i podpisany formularz - oferta cenowa (druk w załączeniu - formularz 2.3). 2) Zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawcę na każdej stronie

wzór umowy (projekt umowy w załączeniu - formularz 3.1) 3) Pisemne zapewnienie rocznej gwarancji na oznakowanie cienkowarstwowe, a na

grubowarstwowe dwuletnia gwarancja od dnia wykonania zleconych prac i spisania protokołu odbioru końcowego, jako rozszerzenie zakresu uprawnień

wynikających z tytułu rękojmi (według własnego wzoru). 4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz

z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych zamawiającemu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać

czynności, do których wykonywania pełnomocnik jest upoważniony. 5) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty

należy złożyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 6) Oświadczenia o spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu zgodnie z art, 22 ust 1 ustawy (druk w załączeniu - formularz 2.2).

111.7) 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: www.zdp.kolobrzeg.pl;

www.zdpkolobrzeg.finn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Zarządu Dróg

Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IY.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

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w K o ł o b r z e g u

ul. Gryfitów 8, te!. 094 352 88 10
78-100 KOŁOBRZEG
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