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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.wzdw.pl

Nowy Tomyśl: MECHANICZNE ZAMIATANIE ULIC W CIĄGU DRÓG
WOJEWÓDZKICH RDW NOWY TOMYŚL
Numer ogłoszenia: 78524 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w
Nowym Tomyślu , ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl, woj. wiekopolskie, tel. 061 4422922, 4425110, faks
061 4422922, 4425110.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzdw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MECHANICZNE ZAMIATANIE ULIC W CIĄGU
DRÓG WOJEWÓDZKICH RDW NOWY TOMYŚL.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Mechaniczne zamiatanie ulic (pas
jezdni przy krawężniku, ściek przykrawężnikowy, ściek prefabrykowany) w ciągu dróg wojewódzkich RDW Nowy
Tomyśl w 2016 roku. 2. Sprzęt do zamiatania: -Zamiatarka wyposażona w urządzenie zraszające. -Szczotki
ręczne - pozostałości po zamiatarce należy sprzątnąć ręcznie. 3. Zagospodarowanie urobku należy do
Wykonawcy. 4. Wykonawca ma obowiązek oznakowania wykonywanych przez siebie robót. 5. Wykonanie
usługi: - zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb każdorazowo na polecenie Zamawiającego,
-zamawiający nie gwarantuje zrealizowania ilości mechanicznego zamiatania pasa. Podana ilość jest
maksymalną wielkością szacunkową i Zamawiający nie będzie miał obowiązku wyczerpać całości zamówienia. minimalna wielkość pojedynczego zlecenia wynosić będzie 5.000 m2 - maksymalna wielość pojedynczego
zlecenia wynosić będzie do 50.000 m2 - każdorazowe zlecenie należy zrealizować w terminie nie dłuższym niż
14 dni od momentu faktycznego rozpoczęcia sprzątania pasa. Odbiory i rozliczenia wykonanych zakresów usług
prowadzone będą w okresach miesięcznych 6. Lokalizacja: Mechaniczne zamiatanie ulic na w ciągu dróg
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wojewódzkich na terenie działania RDW w Nowym Tomyślu (mapa sieci dróg RDW w Nowym Tomyślu w
załączniku) szacunkowa ilość 250.000,00 m2 7. Zamawiający nie gwarantuje ciągłości zleceń, jak również nie
ponosi kosztów dojazdu do miejsca wykonywanej usługi. 8. Usługę należy realizować w terminie do dnia
30.11.2016..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.61.10.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować mechaniczną zamiatarką samojezdną wyposażoną w urządzenie
zraszające. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadzie
spełnia / nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli 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,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Czas reakcji - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wzdw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejon Dróg Wojewódzkich w
Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl (sekretariat - pokój nr 1).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.04.2016
godzina 10:00, miejsce: Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl
(sekretariat - pokój nr 1).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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
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