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

Poznań: Wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych w roku
2016 zlokalizowanych na terenie administrowanym przez WZDW Poznań,
Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole
Numer ogłoszenia: 23728 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
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 Kole ,
Wilczak 51, 61-623 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 063 272 02 16, faks 063 272 22 94.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac porządkowych na obiektach
mostowych w roku 2016 zlokalizowanych na terenie administrowanym przez WZDW Poznań, Rejon Dróg
Wojewódzkich w Kole.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: III. Wykaz obiektów 1. Wiadukt w
miejscowości Babiak+ dojazdy do obiektu - droga wojewódzka nr 263 Słupca-Sompolno-Dąbie km 63+959- dł.
mostu 27,40m; (dojazdy na dł. 60,0m+90,0m), 2. Most w miejscowości Kłodawa, droga wojewódzka nr 263
Słupca-Sompolno-Dąbie, km 83+341- dł. mostu 16,0m 3. Most w miejscowości Budy Drzewieckie, droga
wojewódzka nr 263 Słupca-Sompolno-Dąbie, km 95+952- dł. mostu 12,50 4. Most w miejscowości Wójcin droga
wojewódzka nr 266 Ciechocinek-Konin, km 57+516- dł. mostu 4,60m 5. Most w miejscowości Łysek, droga
wojewódzka nr 266 Ciechocinek-Konin, km 68+144- dł. mostu 12,90m 6. Most w miejscowości Lubstów, droga
wojewódzka nr 266 Ciechocinek-Konin km 77+454- dł. mostu 8,0m 7. Most w miejscowości Święte, droga
wojewódzka nr 266 Ciechocinek-Konin , km 90+410- dł. mostu 8,0m 8. Most w miejscowości Wola Podłężna,
droga wojewódzka nr 266, km 95+301- dł. mostu 13,0m 9. Most w miejscowości Koźminek, droga wojewódzka nr
471 Opatówek-Lisków-Rzymsko, km 12+034- dł. mostu 12,70m 10. Most w miejscowości Głuchów, droga
wojewódzka nr 471 Opatówek-Lisków-Rzymsko, km 33+008- dł. mostu 8,0m 11. Most w miejscowości Przybyłów,
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droga wojewódzka nr 473 Koło-Dąbie-Łask, km 5+565- dł. mostu 28,76m 12 . Most w miejscowości Dąbie, droga
wojewódzka nr 473 Koło-Dąbie-Łask, km 19+476- dł. mostu 56,52m.
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: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia/nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia/ nie spełnia. Wykonawca musi dysponować jednostkami sprzętu wymienionymi poniżej lub
przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego w
zakresie określonym: a) Samochód techniczny posiadający zamontowane lampy wysyłające pulsujące
sygnały błyskowe koloru żółtego; b) Myjka ciśnieniowa, która ma możliwość uzyskania ciągłego
ciśnienia roboczego na poziomie 160 bar: c) Sprężarkę przewoźną o wydajności min. 2,1 m3/min z
osprzętem w postaci lancy stalowej.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia/nie spełnia. Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami/osobą, które będą
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia spełniającymi wymienione niżej wymagania min. 2 osobami
posiadającymi ważne uprawnienia do kierowania ruchem drogowym określone w ustawie z dn. 20
czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzeniu Ministra spraw wewnętrznych i
Administracji z dnia 06 lipca 2010r.
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
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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:
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 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 do wykonania zamówienia, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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
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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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 - 95
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2 - termin zakończenia prac porządkowych objętych do wykonania w I terminie - 5
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
Kole ul. Toruńska 200 62-600 Koło..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2016
godzina 10:00, miejsce: Rejon Dróg Wojewódzkich w Kole ul. Toruńska 200 62-600 Koło. p.103.
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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