
Wtodawa: SWiadczenie ustug zwiClzanych ze zwalczaniem sliskosci i
odsniezaniem w sezonie zimowym 2012·2013

Numer ogtoszenia: 320788 ·2012; data zamieszczenia: 29.08.2012
OGtOSZENIE 0 ZAM6wIENIU - usfugi

lamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

I. 1) NAZWA 1ADRES: Zarzqd Dr6g Powiatowych , ul. Lubelska 60/6, 22-200 W~odawa, woj. lubelskie, tel. 82

5723018, faks 825725513.

Adres strony internetowej zamawiajqcego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzqdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1)OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1)Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: SWiadczenie us~ug zwiqzanych ze zwalczaniem

sliskosci i odsniezaniem w sezonie zimowym 2012-2013.

11.1.2)Rodzaj zam6wienia: us~ugi.

11.1.3)QkreSienie przedmiotu oraz wielkoSci lub zakresu zam6wienia: Zwalczanie sliskosci i odsniezanie

piaskarkami i solarkq sieci dr6g powiatowych Powiatu W~odawskiego w sezonie zimowym 2012/2013.

11.1.4)Czy przewiduje si~ udzielenie zam6wien uzupelniajqcych: nie.

11.1.5)Wsp61ny Siownik lam6wien (CPV): 90.62.00.00-9,90.63.00.00-2.

11.1.6)Czy dopuszcza si~ zloienie oferty cZ~Sciowej: tak, liczba cZEilsci: 3.

11.1.7)Czy dopuszcza si~ zloienie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

11I.1)WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
111.2)ZALlCZKI

Czy przewiduje si~ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia: nie

111.3)WARUNKI UDZlAt.U W POST~POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEt.NIANIA

TYCH WARUNKOW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jeieli przepisy

prawa nakladajq obowiqzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spclnienie

Wykonawca zobowiqzany jest wykaza6 w spos6b szczeg61ny

11I.3.2)Wiedza i dOSwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku
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lamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spetnienie

Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny
111.3.3)Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Wykonawca powinien dysponowac nast~pujqcym sprz~tem do realizacji poszczeg61nych

zadan: 1. ladanie nr 1 - nosnik solarki - samoch6d 0 tadownosci min. 8 T - wraz z

solarkq 0 tadownosci min. 5 m3. 2. ladanie nr 2 - nosnik piaskarki - samoch6d 0

tadownosci min. 8 T. 3. ladanie nr 3 - nosnik piaskarki - samoch6d 0 tadownosci min. 8

T. Ocena spetnienia przez Wykonawc~ warunk6w udziatu w post~powaniu odbywa6 si~

b~dzie na podstawie przedtozonych przez Wykonawc~ dokument6w i oswiadczen

potwierdzajqcych spetnienie warunk6w udziatu w post~powaniu wedtug formuty spetnia -

nie spetnia okreslony warunek

111.3.4)Osoby zdolne do wykonania zam6wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

lamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spetnienie

Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny

11I.3.5)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

lamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spetnienie

Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny
11I.4)INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZVC WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENJA SPElNIANJA WARUNKOW UDZlAlU W POST~POWANIU ORAZ

NJEPODLEGANJA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

11I.4.1)W zakresie wykazania spetniania przez wykonawc~ warunk6w, 0 kt6rych mowa w

art. 22 ust. 1 ustawy, opr6cz oSwiadczenia 0 spetnieniu warunk6w udziatu w post~powaniu,

nalezy przedtozyc:

• wykaz narzqdzi, wyposazenia zaktadu i urzqdzen technicznych dost~pnych wykonawcy
ustug lub rob6t budowlanych w celu realizacji zam6wienia wraz z informacjq 0 podstawie

dysponowania tymi zasobami

11I.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, nalezy przedtozyc:

• oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia

111.4.3)Dokumenty podmiot6w zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedktada:

111.4.3.1)dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania

potwierdzajqcy, ze:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6

miesi~cy przed uptywem terminu sktadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w

post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert

111.6)INNE DOKUMENlY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4)albo w pkt 111.5)

1. laakceptowany (podpisany) wz6r umowy. 2. petnomocnictwa do reprezentowania w post~powaniu i podpisania

umowy (w przypadku wsp61nego ubiegania si~ Wykonawc6w 0 zam6wienie).

11I.7)Czy ogranicza si~ mozliwosc ubiegania si~ 0 zam6wienie pUbliczne tylko dla wykonawc6w, u

kt6rych ponad 50 % pracownik6w stanowi~ osoby niepetnosprawne: nie



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b~dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si~ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dost~pna specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia:
www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

Specyfikacj~ istotnych warunk6w zam6wienia mozna uzyskae pod adresem: Siedziba zarzqdu Dr6g

Powiatowych we Wfodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Wfodawa.

IV.4.4) Termin skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu lub ofert: 12.09.2012

godzina 10:45, miejsce: zarzqd Dr6g Powiatowych we Wfodawie, ul. Lubelska 60 22-200 Wfodawa - Sekretariat.

Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie zamawiajqcego - Swietlica 12 wrzesnia 2012r., godz 10:45.

IV.4.5) Termin zwi(lzania ofert(l: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz(lce finansowania projektu/programu ze Srodk6w Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewaznienie post~powania 0 udzielenie zam6wienia, w przypadku
nieprzyznania Srodk6w pochodz(lcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj(lcych zwrotowi

Srodk6w z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym
Handlu (EFTA), kt6re mialy bye przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub cZ~Sci zam6wienia: nie

ZAlACZNIK I-INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZ~SCIOWYCH

CZEiSC Nr: 1 NAZWA: Zwalczanie sliskosci i odsniezanie solarkqz pfugiem.

1) Kr6tki opis ze wskazaniem wielkoSci lub zakresu zam6wienia: 1. Zwalczanie sliskosci na

odcinkach wskazanych w zafqczniku Nr 2a na nast~pujqcej trasie:ulice m. Wfodawy: 1000-lecia PP -

AI. Jana Pawfa II - Dfuga - Ogrodowa - Zafnierzy WiN - Dfuga - AI. Jana Pawfa II - Korolowska -

Chetmska - Korolowska - Kraszewskiego - zabagonie - Walig6ry - 1000-lecia PP - Korolowska -

Stacja kolejowa Orch6wek - Garbamia (1724L) - Orch6wek - Glinki - (1725L) - Sobib6r - Macoszyn-

Piaski - Wola Uhruska - Stanisfaw6w - Uhrusk - tuk6wek (1733L) - Stulno - Kosyn - Macoszyn

(1722L). Przebieg - okafo 118 km, czas pracy - okafo 6,5 godz., dfugos6 odcink6w do posypywania -

6,035 km. 2. Odsniezanie dr6g na nast~pujqcych trasach: ulice m. Wfodawy: 1000-lecia PP - AI.

Jana Pawfa II - Dfuga - Ogrodowa - Zafnierzy Win - Dfuga - AI. Jana Pawfa II - Korolowska - Chetmska

- Korolowska - Kraszewskiego - zabagonie - Walig6ry - 1000-lecia PP - Korolowska - Stacja kolejowa

Orch6wek - Garbamia (1724L) - Orch6wek - Glinki - (1725L) - obw. J. Biafego (1726L) x2 - Tarasiuki

(1725L) - Sobib6r - Wafczyny (1727L) - Wola Uhruska - Stanisfaw6w - Potoki (1732L) - Uhrusk -

tuk6wek (1733L) - Stulno - Kosyn - Macoszyn (1722L) - Macoszyn - Bukowa (1729L) - Macoszyn -

Kosyn - Stulno (1722L) - Wola Uhruska. - Osowa Wies (1728L). Przebieg - okafo 180 km, czas pracy

- okafo 7 godz ..

2) Wsp61ny Slownik lam6wien (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: zakonczenie: 15.04.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
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1) Kr6tki opis ze wskazaniem wielkoSci lub zakresu zam6wienia: 1. Zwalczanie sliskosci na

odcinkach wskazanych w Zafqczniku nr 2b na nast~pujqcej trasie:Dafhobrody - Hanna - Jan6wka -

Hanna - Roman6w - Darice - Nowy Holesz6w (1700L) - Nowy Holesz6w - Lack - Zaswiatycze - Lack -

Zuk6w - Kaplonosy - Zahajki - Kaplonosy Lubieri - Brus (1707L) - Wafoskowola - D~bina - Hola -

(1622L) - Up6wka - Wyryki - Korol6wka Osada (1706L) - Dafhobrody. Przebieg - okafo 150 km, czas

pracy - okafo 6,5 godz., dfugosc odcink6w do posypywania - 3,540 km. 2. Odsnieianie dr6g na

nast~pujqcych trasach: Dafhobrody Wies (1703L) i (1701 L) - Dafhobrody - Lack - Dafhobrody (1702L)

- Kuzawka (1701L) - Hanna - Jan6wka - do skrzyi. z dr. kraj. 83 - Jan6wka - Hanna - (1090L) - Hanna

- Darice Roman6w (1091L) Darke - Holesz6w Nowy (1700L) Holesz6w Nowy - D~b6w (1095L)-

Holesz6w Nowy- Konstantyn (1700L) Konstantyn (1704L) Konstantyn - Zuk6w - Wyryki do wysypiska

smieci (1700L) Zuk6w - Darice (1702L) - Darice - Hanna (1091L) - Wfodawa. Przebieg - okafo 155 km,

czas pracy - okafo 6 godz ..

2) Wsp61ny Slownik zam6wien (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoriczenie: 15.04.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

cz~st Nr: 3 NAZWA: zwalczanie sliskosci i odsniezanie piaskarkqz pfugiem.

1) Kr6tki opis ze wskazaniem wielkoSci tub zakresu zam6wienia: 1. Zwalczanie sliskosci na

odcinkach wskazanych w Zafqczniku nr 2c na nast~pujqcych trasach:Urszulin - Hansk (1624L)-

Harisk - Dubeczno (1721L) - Luta - Szcz~sniki (1712L) - Lubowierz - Wytyczno - W61ka Wytycka

(1627L) - Urszulin (1714L) - Wola Wereszczyriska -lomnica (1624L) -Zawad6wka (1715L) - Urszulin -

Sumin (1716L) . (1714L) - Urszulin - Wereszczyn - Wielkopole (1717L) - Urszulin. Przebieg - okafo 98

km, czas pracy - okafo 4,5 godz., dfugos6 odcink6w do posypywania - 2,900 km. 2. Odsniezanie

dr6g na nast~pujqcych trasach: Urszulin - Harisk (1624L) - Wojciech6w (1719L) - Harisk - Dubeczno

(1721L) - Luta - Szcz~sniki (1712L) - Lubowierz - Wytyczno - W61ka Wytycka (1627L) - Wytyczno-

Szcz~sniki - Luta - (1627L) - Dubeczno - Harisk - (1721L) - Urszulin- Wola Wereszczyriska- Lipniak

(1624L) -lomnica (1626L) -Zawad6wka (1715L) - Urszulin - Zafucze (1716L) - Urszulin - Wereszczyn

- Borysik (1717L) Wereszczyn - skrzyz., W61ka Tamowska - (1718L) - Wereszczyn - S~k6w (1718L)

- Wereszczyn - Urszulin - Sumin - Grabniak (1716L) - Urszulin. Przebieg - okafo 176 km, czas pracy

- okafo 7 godz ..

2) Wsp61ny Slownik zam6wien (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakoriczenie: 15.04.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniisza cena.
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