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Kołobrzeg: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do zimowego utrzymania dróg
w postaci posypywarki oraz pługa odśnieżnego lemieszowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg,
woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3528810, faks 094 3528810.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.kolobrzeg.pl

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.l) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu do
zimowego utrzymania dróg w postaci posypywarki oraz pługa odśnieżnego lemieszowego.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
• dostawa l sztuki fabrycznie nowej posypywarki piasku i soli, rok produkcji 2011;
• dostawa l sztuki przedniego pługa samochodowego (lemieszowego) do odśnieżania dróg, ulic itp., rok

produkcji 2011.

WYMAGANE PARAMETRY POSYPYWARKI:
• posypywarka piasku i soli - rok produkcji 2011;
• zaciagnikowa, jednoosiowa;
• dopuszczalna masa całkowita nie więcej niż 3500 kg;
• ładowność 2400 - 2600 kg;
• masa własna 900 - 1000 kg;
• szerokość taśmy 700 - 800 mm - napęd: silniki hydrauliczne z płynnym sterowaniem prędkości posuwu

taśmy zaworem;
• 2 tarcze adaptera rozsypującego - napęd silniki hydrauliczne;
• skrzynia ładunkowa o pojemności zasypowej 3,5 - 4,0 m3 z sitem z podporą;
• rozstaw kół nie więcej niż 1500 mm;
• wymiary całkowite posypywarki - długość nie więcej niż 5000 mm, szerokość nie więcej niż 1800 mm;
• szerokość rozsypywania 1500 - 3000 mm;
• instalacja hamulcowa pneumatyczna z ręczną regulacją siły hamowania i postojowym hamulcem ręcznym;
• minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika 33 kW;
• kolor posypywarki - pomarańczowy;
• koło zapasowe.

WYMAGANE PARAMETRY PŁUGA:
• pług - rok produkcji 2011;
• zasilanie i sterowanie elektrohydrauliczne do nośnika o ładowności do 6 T wyposażonego w płytę komunalną

do mocowania pługa;
• zasilanie i sterowanie elektrohydrauliczne 24 V z położeniem pływającym i dociskiem, z funkcją sterowania

z kabiny pojazdu;
• okładnica z tworzywa sztucznego na ramie stalowej z ustawieniem kąta pracy w lewo i w prawo, regulowana

siłownikami hydraulicznymi;
• lemiesze elastyczne gumowe, uchylne, podparte sprężynami stalowymi o regulowanym napięciu

z amortyzacją wraz z kółkami podporowym oraz postojowymi podporami;
• masa pługa od 350 kg do 430 kg;
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• szerokość robocza przy lemieszach gumowych 2100 - 2700 mm;
• wysokość robocza 870 -920 mm;
• szerokość pługa przy ustawieniu na wprost 2650 - 2700 mm, wysokość 950 - 990 mm;
• wyposażenie: gniazdo wysokoprądowe, oświetlenie nad okładnicą;
• kolor pługa - pomarańczowy.

11.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

11.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.10.00-9, 43.31.31.00 1.

11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 14.
Wymagany termin realizacji zamówienia to okres 14 dni od dnia podpisania umowy.

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

111.1) 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
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.

111.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 dostawy
odpowiadające przedmiotowi zamówienia o wartości równej lub większej niż oferowana przez Wykonawcę
wartość zamówienia brutto w zł. Wykonawca dostarczy również dokumenty referencyjne potwierdzające, że
dostawy 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.

111.3.3) 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.
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III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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.

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. l USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. l ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:

1 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.

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l 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, l 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. l pkt 2
ustawy
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 ubezpieczenie
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
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.

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:
• 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

« nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
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III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 ustawy
• wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony i podpisany formularz - oferta cenowa (druk w załączeniu - formularz 2.3).
2) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust l ustawy (druk

w załączeniu - formularz 2.2).
3) Oświadczenie o akceptacji SIWZ (druk w załączeniu - formularz 2.4).
4) Zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawcę na każdej stronie wzór umowy (projekt umowy

w załączeniu - formularz 3.1)
5) Pisemne zapewnienie minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, zarówno na

posypywarkę jak i na pług odśnieżny, jako rozszerzenie zakresu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi
(według własnego wzoru).

6) Pisemne zobowiązanie do zapewnienia w okresie gwarancyjnym usunięcia awarii, usterki lub wady w ciągu 2 dni
roboczych od dnia jej zgłoszenia, wykonane u Zamawiającego, a w przypadku gdy naprawa nie będzie możliwa
za względu na brak warunków technicznych, Wykonawca dokona naprawy we własnym serwisie ponosząc
koszty transportu sprzętu (według własnego wzoru).

7) Fotografie dostarczanego sprzętu - posypywarki oraz pługa, w czterech ujęciach:
• z przodu;
• z tyłu;
• z boku lewego;
• z boku prawego

8) Opis techniczny oferowanego sprzętu: posypywarki oraz pługa odśnieżnego (według własnego wzoru).
9) Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą,

0 ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych zamawiającemu. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do których wykonywania pełnomocnik jest
upoważniony.

10) 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 l
1 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

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.kolobrzeq.pl
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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: 07.11.2011
r. 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).

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
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