Swarzędz: Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i gminy Swarzędz
Numer ogłoszenia: 242451 - 2009; data zamieszczenia: 14.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65
12 000, faks (061) 65 12 211.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie oznakowania pionowego i
poziomego na terenie miasta i gminy Swarzędz.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje
1.utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz
(zgodnie z załącznikami 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych umieszczania znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003r.), 2.zabezpieczanie awarii drogowych powstałych w pasie drogowym znakami
drogowymi pionowymi, tablicami kierunkowymi i zaporami drogowymi lub pachołkami w zależności od
rodzaju powstałej awarii. 3.przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do odbioru - szkice
powykonawcze wykonanego oznakowania (odnowionego oraz nowego) Zamówieniem objęte są prace
związane z utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego ulic i dróg na terenie miasta i gminy
Swarzędz tj. dostawa, wymiana, naprawa, demontaż starych znaków, tablic, wykonanie nowych znaków
drogowych pionowych i poziomych, wykonanie nowych napisów najezdniowych, tablic kierunkowych
lub tablic miejscowości naprawa i wykonanie nowych barierek łańcuchowych, montaż słupków
blokujących, wykonanie nowych barier sprężystych, ewentualnie ich naprawa, montaż punktowych
elementów odblaskowych, montaż blokad parkingowych, zabezpieczanie awarii powstałych w pasie
drogowym. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż słupków z nazwami ulic. Materiał - tabliczki z
mocowaniem z nazwami ulic należy odbierać każdorazowo z firmy wskazanej przez Zamawiającego.
Demontowane znaki pionowe należy zdawać do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu z
potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie odbioru należ każdorazowo załączać do faktury Zamawiającemu
w terminie: do 15 grudnia 2010 r. Utrzymanie oznakowania obejmuje drogi i ulice: w granicach
administracyjnych miasta Swarzędza: powiatowe, gminne na terenie gminy Swarzędz: gminne Prace będą
zlecane na bieżąco, w miarę pojawiania się potrzeb. Wymagania dotyczące znaków: Znaki drogowe z
podwójnie zagiętą krawędzią na całym obwodzie z profilami usztywniająco - montażowymi, z blach
stalowych ocynkowanych ogniowo o grubości 1,5mm, folia odblaskowa I generacji oprócz znaków A-7,
B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b. Znaki pionowe winne zostać montowane z wbetonowaniem. Należy
zastosować słupki dwucalowe. Drobne prace naprawcze (wyprostowanie, obrócenie znaku, dokręcenie
śrub, obejm, czyszczenie, założenie taśmy wzmacniającej bandimex lub innego systemu
zabezpieczającego przez obracaniem tarczy znaku itd.) zostanie wykonane w ramach kosztów ogólnych.
Oznakowanie poziome odblaskowe (mikrogranulki). Zakres oraz termin wykonania prac objętych
zamówieniem zostanie każdorazowo określony w zleceniu, sporządzonym przez zamawiającego.

Wymagania dotyczące barier łańcuchowych i poręczy rurowych: Bariery łańcuchowych - słupek fi 50mm
ocynkowany + łańcuch ocynkowany, malowane proszkowo na kolor biały i wykończone aplikacją
czerwonych pasów odblaskowych, (łańcuchy tylko ocynkowane) Słupki blokujące - słupek fi 80mm
ocynkowany, malowany proszkowo na kolor biały i wykończone aplikacją czerwonych pasów
odblaskowych, Poręcze stalowe z elementów prefabrykowanych - rury stalowe fi 60mm ocynkowany
ogniowo, malowane proszkowo na kolor biały i wykończone aplikacją czerwonych pasów odblaskowych.
Pojedynczy element składa się z owalnego zamkniętego modułu i słupków montowanych w gruncie
Wymagania dotyczące zabezpieczenia awarii w pasie drogowym: Zabezpieczanie awarii drogowych
powstałych w pasie drogowym znakami drogowymi pionowymi odblaskowymi o wielkości o jedną grupę
większą niż znaki na tej drodze, tablicami kierunkowymi i zaporami drogowymi lub pachołkami w
zależności od rodzaju powstałej awarii. Zabezpieczenie winno pozostać na miejscu awarii do czasu
rozpoczęcia robót przez usuwającego awarię. 1. Reakcja na zgłoszenie interwencyjne jest równoznaczna
z rozpoczęciem wykonywania zlecenia. 2. Wykonywanie usług w poniższych zakresach, będzie
rozpoczęte najpóźniej przed upływem poniżej wskazanego czasu od chwili otrzymania zlecenia lub
później, jeżeli ustali to w zleceniu zamawiający: a.w zakresie prac interwencyjnych (naprawę znaku
pionowego, wymianę znaku pionowego, wprowadzenie nowego znaku pionowego, bez barier
sprężystych) - przed upływem 24 h. b.w zakresie prac interwencyjnych - zabezpieczenie awarii w pasie
drogowym - przed upływem 2h c.w zakresie prac zleconych - przed upływem 7 dni zgodnie ze złożoną
ofertą. Zamówienie do 206.000 Euro.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.23.00-0, 34.99.22.00-9, 45.23.32.90-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości
6.000,00 zł
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków: 2.1.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie
Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a)Posiadają uprawnienia do wykonywania
przedmiotu zamówienia b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do
wykonania zamówienia: wykonali w w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia:
wykonanie usług polegających na utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego,
potwierdzone referencjami - dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie. Referencje
muszą potwierdzać wymagany rodzaj prac, termin i miejsce realizacji. Dysponują, co najmniej
następującymi narzędziami i urządzeniami: samochód dostawczy - 1 szt. ręczna zagęszczarka - 1
szt. malowarka drogowa samojezdna- 2 szt. c)Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej

•

zapewniającej wykonanie zamówienia. d)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia. e)Załączą do oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3. Zamawiający oceni
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą,
w skali spełnia / nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Zamawiający żąda:
1.Wypełnionego i podpisanego DRUKU OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem ROZDZIAŁ 4); 2.Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych. 3.Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); 4.Upoważnienia do podpisania
oferty - jeżeli nie wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. II. W celu potwierdzenia, że
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie
podlega wykluczeniu, Zamawiający żąda: 1.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo
aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
2.Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu
podatkowego (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2); III. W celu potwierdzenia opisanego przez
Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz
dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający żąda: 1.Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodnie z
ZAŁĄCZNIKIEM NR 3), oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały
wykonane należycie; 2.Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń,
którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 4);
3.Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania
zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 2, wykonawca wskazał
narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5) Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
kwestię dokumentów składanych na potwierdzenie w/w faktów określa §2 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (DZ.U
Nr. 87,poz. 605 z 2006r. i Dz.U. Nr.188, poz. 1155 z 2008r.).

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: hhtp://bip.swarzedz.eu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba
Zamawiającego ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2009
godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta
- Kancelaria Urzędu.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

