
Wlodawa: Zimowe utrzymanie chodnik6w
Numer ogloszenia: 346854 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013

OGlOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

I. 1) NAZJNA1ADRES: zarzqd Dr6g Powiatowych I ul. Lubelska 60/6, 22-200 Wfodawa, woj. lubelskie, tel. 82
5723018, faks 825725513.

Adres strony internetowej zamawiaj~cego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJA.CEGO: Administracja samorzqdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1)OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
11.1.1)Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiaj~cego: Zimowe utrzymanie chodnik6w.
11.1.2)Rodzaj zam6wienia: usfugi.
11.1.4)OkreSJenie przedmiotu oraz wielkoSci lub zakresu zam6wienia: zakres prac obejmuje odsniezanie i
usuwanie sliskosci zimowej chodnik6w oraz sprzqtanie pas6w drogowych, w szczeg6lnosci: a) mechaniczne i
r~czne odsniezanie chodnik6w i sciezek rowerowych; b) r~czne odsniezanie schod6w w ciqgu chodnik6w; c)
mechaniczne i r~czne odrzucenie zwaf6w sniegu pozostawionych przez pfugi odsniezajqce jezdni~ z przejs6 dla
pieszych; d) przygotowanie piasku (niedopuszczalne jest stosowanie mieszanek z solq lub innymi srodkami
chemicznymi); e) mechaniczne lub r~czne posypywanie chodnik6w i schod6w piaskiem w ilosci min. 20 dkg/m2;
f) opr6znianie koszy na smieci oraz usuni~cie zanieczyszczer'l z cafego pasa drogowego; g) r~czne lub
mechaniczne zamiatanie chodnik6w, sciezek rowerowych, zatok, schod6w, jezdni, i zatok parkingowych w
przypadku braku pokrywy snietnej.
11.1.6)Wsp61ny Slownik Zam6wien (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.00.00-6.
11.1.7)Czy dopuszcza si~ zlozenie oferty cZ~Sciowej: nie.
11.1.8)Czy dopuszcza si~ zlozenie 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
111.3)WARUNKI UDZlAt.U W POSTJ;POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEt.NIANIA
TYCH WARUNKOW

11I.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreSJonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jezeli przepisy
prawa nakladaj~ obowi~zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagar'l, kt6rych spefnienie
Wykonawca zobowiqzany jest wykaza6 w spos6b szczeg61ny
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111.3.2)Wiedza i dOSwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

lamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spelnienie
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny

11I.3.3)Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Na potwierdzenie spelniania warunku dysponowania potencjafem technicznym
Wykonawca powinien wykazac dysponowanie nast~pujqcym sprz~tem: 1. Ciqgnik z
pfugiem i piaskarkq, waga ciqgnika ponizej 3,0 T. 2. Ciqgnik z pfugiem i piaskarkq, waga
ciqgnika ponizej 1,6 T Ocena spelnienia przez Wykonawc~ warunk6w udziafu w
post~powaniu odbywac si~ b~dzie na podstawie przedfozonych przez Wykonawc~
dokument6w i oswiadczen potwierdzajqcych spefnianie warunk6w udziafu w
post~powaniu wedfug formufy spelnia-nie spefnia okreslony warunek

111.3.4)Osoby zdolne do wykonania zam6wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

lamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spelnienie
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny

11I.3.5)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

lamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spelnienie
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny

11I.4)INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZVC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEt.NIANIA WARUNKOW UDZIALU W POST~POWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
11I.4.1)W zakresie wykazania spelniania przez wykonawc~ warunk6w, 0 kt6rych mowa wart. 22 ust. 1
ustawy, opr6cz oSwiadczenia 0 spelnianiu warunk6w udzialu w post~powaniu nalezy przedlozyc:

• wykaz narz~dzi, wyposazenia zakfadu i urzqdzen technicznych dost~pnych wykonawcy usfug lub
rob6t budowlanych w celu wykonania zam6wienia wraz z informacjq 0 podstawie do dysponowania tymi
zasobami;

111.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy
przedlozyc:

111.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkfada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania potwierdzajqcy, ze:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogfoszono upadfosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed
upfywem terminu skfadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziafu w post~powaniu 0 udzielenie
zam6wienia albo skfadania ofert;

• Iista podmiot6w nalezqcych do tej samej grupy kapitafowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. 0 ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji 0 tym, ze nie nalezy do grupy kapitafowej;

11I.6)INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt iliA) albo w pkt 111.5)



1. zaakceptowany (podpisany) wz6r umowy. 2. Pelnomocnictwa do reprezentowania w post~powaniu i podpisania
umowy (w przypadku wsp61nego ubiegania si~ Wykonawc6w 0 zam6wienie)

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.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 moina uzyskae pod adresem: Siedziba zarzqdu Dr6g
Powiatowych we Wtodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Wtodawa.
IV.4.4) Termin sktadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu lub ofert: 06.09.2013
godzina 10:30, miejsce: Siedziba zarzqdu Dr6g Powiatowych, ul. Lubelska 60, 22-200 Wtodawa - Sekretariat.
Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie zamawiajqcego 6.09.2013r. 0 godz. 10:45.
IV.4.5) Termin zwictzania ofertct: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczctce finansowania projektu/programu ze Srodk6w Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewainienie post~powania 0 udzielenie zamowienia, w przypadku
nieprzyznania Srodkow pochodzctcych z budietu Unii Europejskiej oraz niepodlegajctcych zwrotowi
Srodk6w z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym
Handlu (EFTA), kt6re miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catoSci lub cZ~Sci zam6wienia: nie
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