
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZDP - 343-3/09

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:

"wykonanie robót przy bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic
powiatowych w powiecie pleszewskim"

CPV  45.23.32.90-8 ,  45.23.32.21-4

Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w
dniu 05.02.2009r i zarejestrowane pod numerem 18078 - 2009

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ .

Całość zamówienia podzielona została na 2 ZADANIA

Zamawiający dopuszcza składanie  ofert częściowych na poszczególne zadanie.

Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej

Termin wykonania zamówienia - od dnia  podpisania umowy - do dnia 31.12.2009r.

Warunkami udziału w postępowaniu są:

Wykonawcą może 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

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.

- Oferent musi posiadać sprzęt lub mieć zapewniony dostęp do sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia

- Oferent musi udokumentować wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej trzech robót o podobnym zakresie , a w
przypadku gdy okres działalności jest krótszy - w tym okresie ( wykazane usługi muszą być poparte referencjami wystawionymi
przez Zamawiających potwierdzającymi że usługi zostały wykonane należycie).

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej
www.zdp-pleszew.com.pl od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym do upływu terminu
składania ofert.

SIWZ można odebrać również po złożeniu 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 Renata Zalaszewska tel. 062 7427 - 216 .

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena ( koszt ) - 100%

Termin związania z ofertą - 30 dni

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej: " wykonanie robót przy bieżącym
utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic powiatowych w powiecie
pleszewskim" w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 16.02.2009 r do godz. 1000. Otwarcie
ofert nastąpi dnia 16.02.2009r. o godz. 1010 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.



Dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony
na:

" wykonanie robót przy bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego
dróg i ulic powiatowych w powiecie pleszewskim"

W odpowiedzi na zapytanie do SIWZ dotyczące wyżej wymienionego zadania
uprzejmie wyjaśniam:

Pytanie

1. Proszę o wyjaśnienie czy wykonawca w formularzu cenowym w poz.
2,4,7,12,13,14,15,16 w cenie poszczególnych pozycji winien policzyć również
materiał tj. tarcze znaków i tablic, słupki do znaków.

2. Jeżeli nie, to czy Zamawiający posiada swój materiał, który przekaże
wykonawcy do zamontowania na drogach, czy też będzie nabywał materiał na
podstawie osobnych faktur sprzedaży wystawionych przez wykonawcę
realizującego umowę na utrzymanie oznakowania?

3. Proszę o precyzyjne określenie sformułowania "odnowa znaku". Czy jest to
zastąpienie zniszczonego lica znaku lub tablicy nowym, czy też wymiana całej
tarczy znaku lub tablicy na nową?

Odpowiedź.

Ad. 1. w formularzu cenowym w poz. 2,4,7,12,13,14,15,16  należy  policzyć tylko
cenę usługi ( należy uwzględnić również transport do miejsca wykonania prac)

Ad. 2. Zamawiający posiada swój materiał ( tj. znaki, słupki, śruby do mocowania) i
przekaże go Wykonawcy do zamontowania na drodze.

Ad. 3. Odnowa znaku polega na zastąpieniu zniszczonego lica  znaku lub tablicy
nowym.

Z poważaniem

Halina Meller


