
NR  ZDP.252.11.2012 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
Numer ogłoszenia: 404156 - 2012; data zamieszczenia: 17.10.2012 
 
zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na tereni e powiatu pleszewskiego 
w sezonie zimowym 2012/2013 
 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew, woj. 

wielkopolskie, tel. 062 7427216, faks 062 7427216. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zdp-pleszew.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  zimowe utrzymanie dróg i ulic 

powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego w sezonie zimowym 2012/2013. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zimowe utrzymanie dróg i 

ulic powiatowych oraz chodników na terenie powiatu pleszewskiego w okresie zimy 2012/2013 tj. 

utrzymanie naleŜytej przejezdności dróg , ulic i chodników w terminie od następnego dnia po 

podpisaniu umowy do 15 kwietnia 2013 roku zgodnie z zasadami ustalonymi w Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej. Zakres prac do wykonania: odśnieŜanie dróg i ulic o łącznej długości 

362,588 km, odśnieŜanie chodników o łącznej powierzchni 11 641 m2, likwidacja gołoledzi na drogach 

i ulicach o długości 331,411 km, likwidacja gołoledzi na chodnikach o łącznej powierzchni 11 641 m2. 

Cały zakres podzielony został na 12 zadań.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

• W przypadku bardzo śnieŜnej i długiej zimy gdy zostanie wykorzystany zakres prac dla 

zapewnienia przejezdności na drogach i ulicach zaistnieje konieczność udzielenia zamówień 

uzupełniających zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 12. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.04.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o 

spełnianiu warunku udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 Pzp 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o 

spełnianiu warunku udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 Pzp 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o warunek zostanie uznany za spełniony jeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o 

spełnianiu warunku udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 Pzp 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 

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 

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

naleŜycie  



• wykaz narządzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami  

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania 

zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• 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, wystawiony nie wcześniej niŜ 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  

•  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

formularz oferty, formularz cenowy, zaakceptowany projekt umowy 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.zdp-pleszew.com.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Dróg 

Powiatowych Pleszew, ul. Gen Hallera 54, 63-300 Pleszew. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

26.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych Pleszew, ul. Gen. Hallera 54, 63-300 

Pleszew. 



IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 

cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Zadanie nr 1. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  utrzymanie naleŜytej 

przejezdności ulic powiatowych w Pleszewie. Zakres prac do wykonania utrzymanie ulic 13,628 

km utrzymanie chodników 4 686 m2. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2013. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Zadanie nr 2. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  utrzymanie naleŜytej 

przejezdności na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013. Zakres prac do 

wykonania utrzymanie dróg 44,729 km, utrzymanie chodników 6 130 m2. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2013. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Zadanie nr 3. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  utrzymanie naleŜytej 

przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013. Zakres prac do wykonania 

utrzymanie dróg o9 długości 22,550 km. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2013. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Zadanie nr 4. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  utrzymanie naleŜytej 

przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013. Zakres prac do wykonania 

utrzymanie dróg 25,545 km. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2013. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Zadanie nr 5. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  utrzymanie naleŜytej 

przejezdności dróg w sezonie zimowym 2012/2013. Zakres prac do wykonania utrzymanie dróg o 

długości 36,971 km. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2013. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  



 

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  Zadanie nr 6. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  utrzymanie naleŜytej 

przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013. Zakres prac do wykonania 

utrzymanie dróg o długości 13,471 km. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2013. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  Zadanie nr 7. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  utrzymanie naleŜytej 

przejezdności dróg w sezonie zimowym 2012/2013. Zakres prac do wykonania utrzymanie dró o 

długości 35,209 km. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2013. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  8 NAZWA:  Zadanie Nr 8. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  utrzymanie naleŜytej 

przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013. Zakres prac do wykonania 

utrzymanie dróg o długości 38,120 km. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2013. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  9 NAZWA:  Zadanie Nr 9. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  utrzymanie naleŜytej 

przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013. Zakres prac do wykonania 

utrzymanie dróg o długości 21,850 km. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2013. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  10 NAZWA:  Zadanie nr 10. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  utrzymanie naleŜytej 

przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013. Zakres prac do wykonania 

utrzymanie dróg o długości 27,766 km ,utrzymanie chodników o łącznej powierzchni 825 m2. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2013. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  11 NAZWA:  Zadanie nr 11. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  utrzymanie naleŜytej 

przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013. Zakres prac do wykonania 

utrzymanie dróg o długości 61,349 km. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 



• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2013. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

 

CZĘŚĆ Nr:  12 NAZWA:  Zadanie nr 12. 

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  utrzymanie naleŜytej 

przejezdności dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013. Zakres prac do wykonania 

utrzymanie dróg o długości 21,400 km. 

• 2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

• 3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2013. 

• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


