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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w
Odolionie , ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-
pomorskie, tel. 054 2822745, faks 054 2822745.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.aleksandrow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg
powiatowych w sezonie 2012/2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1 -
OdśnieŜanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych sprzętem średnim - 82,4 km ;
Zadanie nr 2 - OdśnieŜanie na drogach powiatowych sprzętem średnim - 40,9 km ; Zadanie nr 3 -
OdśnieŜanie na drogach powiatowych sprzętem średnim - 45,4 km ; Zadanie nr 4 - OdśnieŜanie
cięŜkim pługiem czołowym - 45,1 km ; Zadanie nr 5 - OdśnieŜanie cięŜkim pługiem czołowym -
40,9 km ; Zadanie nr 6 - OdśnieŜanie cięŜkim pługiem czołowym - 45,4 km ; Zadanie nr 7 -
OdśnieŜanie dróg powiatowych na drogach wskazanych przez zamawiającego pługiem
wirnikowym.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie:
15.04.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się 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 określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań , których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie
składania ofert .

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań , których
spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie
składania ofert .

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje potencjałem technicznym gwarantującym
przeprowadzenie robót . Wykaz jednostek sprzętowych niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego odpowiednio : załącznik nr 6 A ( dotyczy
realizacji zadań sprzętem średnim ) - Zadanie Nr 1 - minimum jedna jednostka
sprzętowa z pługiem i piaskarką ; - Zadanie Nr 2 - minimum jedna jednostka
sprzętowa z pługiem; - Zadanie Nr 3 - minimum jedna jednostka sprzętowa z
pługiem. załącznik nr 6 B ( dotyczy realizacji zadań sprzętem cięŜkim ) Zadanie
Nr 4 - minimum dwie jednostki sprzętowe z cięŜkim z pługiem czołowym
Zadanie Nr 5 - minimum dwie jednostki sprzętowe z cięŜkim z pługiem
czołowym Zadanie Nr 6 - minimum dwie jednostki sprzętowe z cięŜkim z
pługiem czołowym Zadanie Nr 7 - pług wirnikowy . Ocena spełniania
wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na
podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty - wg wzoru
załącznik nr 6 A i 6 B do SIWZ.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykaz kierowców, operatorów jednostek sprzętowych , którzy będą wykonywali
zamówienie publiczne - załącznik Nr 7 Ocena spełniania wymienionego wyŜej
warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na podstawie oświadczenia
dołączonego przez Wykonawcę do oferty - wg wzoru załącznik nr 7 do SIWZ.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada opłaconą polisę lub inny dokument
potwierdzający, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niŜ 20 000,00 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej treści lub
innego załączonego dokumentu Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku
udziału w postępowaniu, zostanie dokonana,na podstawie dokumentów
dołączonych przez Wykonawcę do oferty. W przypadku oferty składanej
wspólnie przez kilku Wykonawców w/w warunki Wykonawcy mogą spełniać
łącznie.

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:

• 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

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:

• 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

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, Ŝe:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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 będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zdp.aleksandrow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22,
87 - 700 Aleksandrów Kujawski.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z
siedzibą w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87 - 700 Aleksandrów Kujawski.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie



Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  OdśnieŜanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych sprzętem
średnim.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr 1 -
(minimum jedna jednostka sprzętowa z pługiem i piaskarką) Wykaz dróg 1 2528 C
śyrosławice - Przybranowo -7,5 km 2 2530 C Zduny - Opoki - 4,0 km 3 2616 C
Przybranowo - Koneck - 7,5 km 4 2628 C Sędzin - Radziejów - 5,2 km 5 2622 C Sędzin -
Michałowo - Kobielice- 5,2 km 6 2623 C Kuczkowo - Wola Bachorna - 2,8 km 7 2617 C
Straszewo - Koneck - 3,8 km 8 2610 C Turzno - Seroczki -5,0 km 9 2624 C Kol.
Krzywosądz - Siniarzewo - 4,1 km 10 2619 C Koneck - Jaranowo - 12,3 km 11 2614 C
Jaranowo - Brześć- 8,0 km 12 2627 C Słupy DuŜe - Bądkowo- 4,5 km 13 2625 C
śabieniec - Kazimierzewo -2,9 km 14 2607 C Ośno - Zazdromin - 5,6 km 15 2605 C
Stara Wieś - Nieszawa - 4,0 km Ogółem 82,4 km.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (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:  OdśnieŜanie na drogach powiatowych sprzętem średnim.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OdśnieŜanie na

drogach powiatowych sprzętem średnim Zadanie Nr 2 minimum jedna jednostka
sprzętowa z pługiem Wykaz dróg 1.2603 C Ciechocinek - Siutkowo odcinek od
Nieszawy do Siutkowa - 7,7 km 2. 2611C Dąbrówka - Waganiec - 4,3 km 3. 2615 C
Waganiec - Zbrachlin - 2,8 km 4. 2613 C Przypust - Waganiec - 1,0 km 5. 2612 C
Nieszawa - Ujma DuŜa odcinek od Nieszawy do Łówkowic 10,0- km 6. 2609 C
Nieszawa - Kawka -5,5 km 7.2618 C Spoczynek - Zbrachlin - 9,6 km Ogółem 40,9.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  odśnieŜanie na drogach powiatowych sprzętem średnim.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr

3odsnieŜanie na drogach powiatowych minimum jedna jednostka sprzętowa z pługiem
Wykaz dróg 1.2618 C Koneck - Łówkowice -7,0 km 2.2619 C Koneck - Jaranowo - 11,9
km 3.2614 C Jaranowo-Brześć - 8,0 km 4.2625C śabieniec - Kazimierzewo - 2,9 km
5.2626 C Kazimierzewo - Jaranowo - 1,6 km 6.2627 C Słupy DuŜe - Bądkowo - 4,4 km
7.2629 C Wysocin - Osięciny - 2,0 km 8.2807 C Osięciny - Wieniec - 1,4 km 9.2612 C
Nieszawa - Ujma DuŜa od Łówkowic do Ujmy DuŜej - 6,2 km Ogółem 45,4 km.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  OdsnieŜanie cięŜkim pługiem czołowym.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: odśnieŜanie cięŜkim

pługiem czołowym Wykaz dróg 1.2528 C śyrosławice - Przybranowo - 7,5 km 2.2530 C
Zduby - Opoki - 4,0 km 3.2616 C Przybranowo - Koneck - 7,5 km 4.2628 C Sędzin -
Radziejów - 5,2 km 5.2622 C Sędzin - Michałowo - Kobielice - 5,2 km 6.2623 C
Kuczkowo - Wola Bachorna - 2,8km 7. 2617 C Straszewo - Koneck - 3,8 km 8.2610 C
Turzno - Seroczki - 5,0 km 9.2624 C Kol. Krzywosądz - Siniarzewo - 4,1 km Ogółem
45,1 km.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2013.



• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  OdśnieŜanie cięŜkim pługiem czołowym.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OdśnieŜanie
cięŜkim pługiem czołowym Wykaz dróg : 1.2603 C Ciechocinek - Siutkowo odcinek od
Nieszawy do Siutkowa- 7,7km 2.2611C Dąbrówka - Waganiec - 4,3 km 3.2615 C
Waganiec - Zbrachlin - 2,8 km 4.2613 C Przypust - Waganiec - 1,0 km 5.2612 C
Nieszawa - Ujma DuŜa odcinek od Nieszawy do Łówkowic - 10,0 km 6.2609 C
Nieszawa - Kawka - 5,5 km 7.2618 C Spoczynek - Zbrachlin -9,6 km Ogółem - 50,9 km
Ogółem 40,9 km.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr:  6 NAZWA:  OdśnieŜanie cięŜkim pługiem czołowym.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OdśnieŜanie

cięŜkim pługiem czołowym Wykaz dróg : 1. 2618 C Koneck - Łówkowice - 7,0 km
2.2619 C Koneck - Jaranowo - 11,9 km 3.2614 C Jaranowo-Brześć - 8,0 km 4.2625C
śabieniec - Kazimierzewo - 2,9 km 5.2626 C Kazimierzewo - Jaranowo -1,6 km 6.2627
C Słupy DuŜe - Bądkowo - 4,4 km 7.2629 C Wysocin - Osięciny - 2,0 km 8.2807 C
Osięciny - Wieniec -1,4 km 9.2612 C Nieszawa - Ujma DuŜa od Łówkowic do Ujmy
DuŜej -6,2 km Ogółem 45,4 km.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

CZĘŚĆ Nr:  7 NAZWA:  OdśnieŜanie dróg pługiem wirnikowym.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: OdśnieŜanie dróg

pługiem wirnikowym na drogach wskazanych przez zamawiającego.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2013.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

Powrót do główn


