
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

ZDP - 343-3/10 

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 bieŜącym utrzymaniu oznakowania poziomego dróg i ulic 
powiatowych w powiecie pleszewskim" 

 

CPV 45.23.32.21-4 - malowanie nawierzchni dróg  

Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień 
Publicznych w dniu 14. 06. 2010r i zarejestrowane pod numerem 166560 - 2010 

Opis przedmiotu i zakres rzeczowy 
Prace polegać będą ma malowaniu przejść dla pieszych oraz linii segregacyjnych na ulicach 
powiatowych i oraz przejść dla pieszych na drogach powiatowych ( odnowienie zatartego , 
zniszczonego lub niewidocznego oznakowania). Materiałami do znakowania przy robotach 
remontowych są przede wszystkim materiały do znakowania cienkowarstwowego tj. farby 
nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm ( na mokro) kolor biały Oferent 
przystępujący do przetargu musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do specjalistycznego 
sprzętu ( preferowane malowarki małe prowadzone ręcznie i zamiatarki chodnikowe). 

W czasie wykonywania odnawiania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna 
wynosić co najmniej 50C, a wilgotność względna podłoŜa powinna być zgodna z zaleceniami 
producenta lub wynosić co najwyŜej 85%. Przed wykonaniem znakowania poziomego naleŜy 
oczyścić ręcznie lub mechanicznie powierzchnie w obrębie pasa przewidzianego do malowania z 
pyłu, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia nawierzchni do 
malowania powinna być czysta i sucha .  

Oznakowanie poziome obejmuje: 

- zabezpieczenie miejsca robót przez ustawienie pachołków gumowych, zapór 

- przygotowanie farby 

- mechaniczne odnowienie oznakowania 

- ochronę świeŜo malowanych miejsc przed uszkodzeniem. 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 powierzchni naniesionych znaków 

Zamierzona ilość robót  

- 2300,00 m2 - przejścia dla pieszych 

- 400,00 m2 - linie segregacyjne 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych . 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy - do dnia 31.08.2010r. 



Warunkami udziału w postępowaniu są:  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U z 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm.) 

b) spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 

- zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 
jedno zamówienie odpowiadających swoim rodzajem usługą stanowiącym przedmiot 
zamówienia  

- dysponują niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami  

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
dokonywana będzie zgodnie z formułą "spełnia - nie spełnia" w oparciu o przedłoŜone przez 
Wykonawcę oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozdziale 6 SIWZ. 

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. W przypadku składania kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
Zamawiający wymaga, aby kaŜda strona takiego dokumentu opatrzona była klauzulą "Za 
zgodność z oryginałem".  

Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna 
lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 

WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU.  

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ oraz zakresy robót do ustalenia ceny 
- zał. nr 1 do oferty 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ustawy Prawo 
zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do oferty. W przypadku 
składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa kaŜdy z Wykonawców.  

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ustawy Prawo zamówień publicznych w tym: 

a) wykaz robót które Wykonawcy zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie odpowiadających usługą stanowiącym 
przedmiot zamówienia zał. nr 5 do oferty ., 

Wykonawca jest zobowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi ujęte w wykazie 
zostały prawidłowo wykonane-.  

b) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje 
Wykonawca - zgodnie z załącznikiem nr 4 do oferty, 

Oświadczenie Wykonawcy w trybie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych o braku 
podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 do oferty. 



Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 

a) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie Ŝe uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert 

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające , Ŝe Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub 
potwierdzenia, 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, 

6.4. Parafowany i zaakceptowany projekt umowy - załącznik nr 3 do SIWZ 

Zamawiający nie Ŝąda 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 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 Halina Meller i Pani Renata Zalaszewska 
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: " wykonanie robót przy bieŜącym 
utrzymaniu oznakowania poziomego dróg i ulic powiatowych w powiecie pleszewskim" w 
siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 23.06.2010 r do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi 
dnia 23.06.2010r. 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. 

 


