
Wlodawa: Analiza stanu bezpieczenstwa i porzCldku w ruchu
drogowym w Powiecie Wlodawskim

Numer ogloszenia: 509758 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013
OGtOSZENIE a ZAMOWIENIU - ustugi

zamieszczanie ogioszenia: obowiqzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

I. 1) NAZWA 1ADRES: larzqd Dr6g Powiatowych , ul. Lubelska 60/6, 22-200 Wtodawa, woj. lubelskie, tel. 82
5723018, faks 825725513.

Adres strony internetowej zamawiajctcego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJJ\CEGO: Administracja samorzqdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1)OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
11.1.1)Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajctcego: Analiza stanu bezpieczenstwa i porzqdku w ruchu
drogowym w Powiecie Wtodawskim.
11.1.2)Rodzaj zam6wienia: ustugi.
11.1.4)OkreSlenie przedmiotu oraz wielkoSci lub zakresu zam6wienia: przedmiotem zam6wienia jest
wykonanie analizy bezpieczenstwa i porzqdku w ruchu drogowym w Powiecie Wtodawskim. SzczegOtowe
okreslenie przedmiotu zam6wienia zawiera Opis przedmiotu zam6wienia.
11.1.6)Wsp61ny Siownik zam6wien (CPV): 71.24.10.00-9.
11.1.7)Czy dopuszcza si~ ziozenie oferty cZ~Sciowej: nie.
11.1.8)Czy dopuszcza si~ ziozenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZEPRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1)WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
11I.2)ZALlCZKI
11I.3)WARUNKI UDZlAt.U W POST~POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEt.NIANIA
TYCH WARUNKOW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreSlonej dziaialnoSci lub czynnoSci, jezeli przepisy
prawa nakiadajct obowictzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku

lamawiajqcy 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 speiniania tego warunku

Na potwierdzenie spclnienia warunku wiedzy i doswiadczenia Wykonawca powinien

http://www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl


wykazac, ze w ciqgu ostatnich trzech lat przed wszcz~ciem post~powania, a jezeli okres
dziafalnosci jest kr6tszy - w tym okresie wykonaf, co najmniej 1 usfug~ 0 charakterze
podobnym do przedmiotu zam6wienia, z podaniem jej opisu oraz daty i miejsca
wykonania oraz zafqczenie dokument6w potwierdzajqcych, ze usfuga zostafa wykonana
nalezycie. Ocena spefnienia przez Wykonawc~ warunk6w udziafu w post~powaniu
odbywac si~ b~dzie na podstawie przedfozonych przez Wykonawc~ dokument6w i
oswiadczen potwierdzajqcych spefnienie warunk6w udziafu w post~powaniu wedfug
formufy spefnia - nie spefnia okreslony warunek

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

zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spefnienie
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny

11I.3.4)Osoby zdolne do wykonania zam6wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spefnienie
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny

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

• wykaz wykonanych, a w przypadku swiadczen okresowych lub ciqgfych r6wniez wykonywanych,
gf6wnych dostaw lub usfug, w okresie ostatnich trzech lat przed upfywem terminu skfadania ofert albo
wniosk6w 0 dopuszczenie do udziafu w post~powaniu, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest
kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot6w, na
rzecz kt6rych dostawy lub ustugi zostaty wykonane, oraz zatqczeniem dowod6w, czy zostaty
wykonane lub Sq wykonywane nalezycie;

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

11I.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 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;

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

111.6)INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt IliA) albo w pkt 111.5)
zaakceptowany (podpisany) wz6r umowy



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnii:sza 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 mozna uzyskae pod adresem: Siedziba larzqdu Dr6g
Powiatowych we Wfodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Wfodawa.
IV.4.4) Termin sktadania wniosk6w 0 dopu5Zczenie do udziatu w post~powaniu lub ofert: 18.12.2013
godzina 10:30, miejsce: Siedziba larzqdu Dr6g Powiatowych we Wfodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Wfodawa-
Sekretariat. Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie lamawiajqcego dnia 18.12.2013r. 0 godz. 10:45.
IV.4.5) Termin zwiqzania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skfadania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewaznienie post~powania 0 udzielenie zam6wienia, w przypadku
nieprzyznania Srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajqcych 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

http://www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

