OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZDP – 343-8/07
Zarząd Dróg Powiatowych
63-300 Pleszew, ul. Gen. Hallera 54
tel. 062 74 27 216, fax 062 74 27 216 ,
www.zdp-pleszew.com.pl , e- mail zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony ( zgodnie z Prawem zamówień publicznych z dnia 29 styczna 2004r.Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.) na:

„zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego
w sezonie zimowym 2007/2008”

Kod CPV 90.21.21.00.6 usługi odśnieŜania, 90.21.30.00-3 usługi usuwania oblodzeń

Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych numer
ogłoszenia 180584-2007 ; data zamieszczenia 01.10.2007r

Określenie przedmiotu zamówienia : Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych oraz chodników na
terenie powiatu pleszewskiego w okresie zimy 2007/2008 tj. utrzymanie naleŜytej przejezdności dróg i ulic
w terminie od następnego dnia po podpisaniu umowy do 15 kwietnia 2008r zgodnie z zasadami
ustalonymi w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( Załącznik Nr 2 do SIWZ)
Zakres prac do wykonania ogółem:
•
•
•
•

odśnieŜanie dróg i ulic powiatowych o łącznej długości - 356,94 km
odśnieŜanie chodników o łącznej powierzchni - 7741 m2
likwidacja gołoledzi na drogach i ulicach powiatowych o łącznej długości - 329,53 km
likwidacja gołoledzi na chodnikach o łącznej powierzchni - 7741 m2

Cały zakres prac podzielony został na 12 zadań
Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem ujętych w poszczególnych zadaniach stanowi załącznik nr 1 do
SIWZ strony od 1 – 12)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne ZADANIA.

Standard wykonania usługi dla danego zadaniu musi odpowiadać standardom
zimowego utrzymania w okresie zimy 2007/2008
Jeden wykonawca moŜe złoŜyć ofertę na dowolną liczbę zadań wymienionych
w załączniku nr 1 do SIWZ

Nie przewiduje się moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej

Termin wykonania zamówienia - 15.04.2008r

Warunkami udziału w postępowaniu są:
Wykonawcą moŜe być osoba fizyczna , osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( tzw. Konsorcjum). Wykonawcy
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
UWAGA! Zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U.
z 2004 r Nr 19,poz. 177ze zm), spełniają wymogi określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr. 19, poz.177 ze zm.) oraz warunki dodatkowe określone
w niniejszej specyfikacji.

Doświadczenie zawodowe
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat
/przynajmniej w jednym sezonie zimowym/ usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg lub ulic
obejmujące co najmniej 15 km dróg lub ulic
Wykazane usługi muszą być poparte referencjami wystawionymi przez Zamawiających
potwierdzającymi Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie
Potencjał kadrowy

Sporządzić wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z danymi na temat
ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich
czynności.
W wykazie Wykonawca musi wskazać osobę która będzie pełnić funkcję kierownika zimowego utrzymania.

Potencjał techniczny
Sporządzić wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu jakim dysponuje Oferent.
Wymagane jest dysponowanie minimum niŜej wymienionym sprzętem:
•
•

na 15 km dróg objętych odśnieŜaniem - minimum 1 pług
na 30 km dróg objętych zwalczaniem śliskości - 1 piaskarka

Na podstawie przedłoŜonych oświadczeń i dokumentów, zamawiający dokona oceny spełnienia w/w.
warunków.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Oferta musi zawierać niŜej wymienione dokumenty i oświadczenia:
wypełniony i podpisany formularz oferty , wypełniony i podpisany formularz cenowy wraz z zasadami
ustalenia cen jednostkowych , oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych , wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu jakie posiada Wykonawca,
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert , aktualne zaświadczenie o posiadaniu przez osoby przewidziane do realizacji zamówienia
niezbędnych uprawnień do kierowania pojazdami uŜywanymi do zimowego utrzymania dróg i ulic
powiatowych ,informacja o podwykonawcach , wykaz wykonanych w okresie trzech lat usług
związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ulic z podaniem ich wartości , referencje potwierdzające
Ŝe usługi zostały wykonane naleŜycie , wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji
zamówienia wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe
zakresu wykonywanych przez nich czynności , zaakceptowany wzór umowy

Wymagania dotyczące wadium - NIE DOTYCZY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej www.zdppleszew.com.pl od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym do upływu terminu składania
ofert.
SIWZ moŜna odebrać równieŜ po złoŜeniu pisemnego wniosku o przekazanie materiałów
przetargowych - cena 20,00 zł . W przypadku przesłania SIWZ pocztą do ceny specyfikacji zostanie
doliczony koszt przesyłki.

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Krystyna Kantorska tel. 062 7427 – 216 .

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena ( koszt ) - 100%

Termin związania z ofertą - 30 dni

Oferty naleŜy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej: „ zimowe utrzymanie dróg i ulic
00
powiatowych” w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 11.10.2007 r do godz. 10 . Otwarcie
30
ofert nastąpi dnia 11.10.2007r. o godz. 10 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pleszewie ul. Gen.
Hallera 54.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

