Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
http://www.bip.zdp.powiatkamienski.pl/

Kamień Pomorski: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2012/2013
Numer ogłoszenia: 445644 - 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Nowoprojektowana 1, 72-400 Kamień
Pomorski, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 2823203, faks 091 3824283.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.powiatkamienski.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie
2012/2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest kompleksowa realizacja zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych
(ZUD), polegająca na świadczeniu szeregu usług związanych z zapobieganiem i usuwaniem
negatywnego wpływu warunków atmosferycznych na parametry komunikacyjne dróg, w dzień i w
nocy oraz utrzymywaniu całodobowej gotowości ludzi i sprzętu do bezzwłocznego rozpoczęcia
działań na wezwanie Zamawiającego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługi polegające
na usuwaniu gołoledzi i oblodzeń, a także na zapobieganiu powstawaniu oblodzeń i śliskości
pośniegowej, oczyszczaniu ze śniegu i błota pośniegowego nawierzchni dróg na terenie Powiatu
Kamieńskiego; z zachowaniem wyznaczonego czasu na uzyskanie określonych parametrami
jakościowymi efektów działań; przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń, pojazdów, sprzętu
ciężkiego (maszyn budowlanych), środków fizykochemicznych oraz zasobów kadrowych

Wykonawcy. Przewidywana szacunkowo ilość godzin pracy sprzętu objęta zamówieniem: a)
zwalczanie śliskości i odśnieżanie / odśnieżanie (płużenie): 1000 godzin b) praca sprzętu ciężkiego
(ładowarki, koparko-ładowarki): 200 godzin.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających do wysokości 50%
wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, w razie konieczności spowodowanych warunkami
pogodowymi.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.36.00.00-2, 34.14.30.00-1,
34.14.44.40-4, 43.31.31.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie 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 POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wymagany potencjał techniczny Wykonawcy dotyczy minimalnej ilości specjalistycznych
urządzeń, pojazdów oraz maszyn, zapewniającej możliwość prowadzenia działań w
podstawowym zakresie i którą Wykonawca będzie musiał utrzymywać w gotowości do
natychmiastowego użycia w dzień i w nocy przez cały okres obowiązywania umowy.
Minimum niezbędnego sprzętu obejmuje: 1) Dwa samochody (nośniki) do pługa i
piaskarki, o parametrach: a) w min. jednym pojeździe napędzane wszystkie osie; b) płyta
czołowa do montaży pługa; c) ładowność 8 ton i wymiary umożliwiające montaż piaskarki
P-1; d) wyposażenie w urządzenia bezpieczeństwa (sygnały świetlne, lampy obrysowe,

lusterka na wspornikach), zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym 2) Trzy ładowarki
lub koparko - ładowarki, o parametrach: a) pojemność łyżki co najmniej 2 m3 b)
wyposażenie co najmniej dwóch z nich w wysięgnik teleskopowy ładowacza o długości
pozwalającej na usuwanie śniegu z jezdni w głąb pasa drogowego, poza linię drzew. 3)
Dwa pługi odśnieżne (lemieszowe) o parametrach odpowiadających charakterystyce
pługu P-1, przystosowane do montażu na nośnikach wym. w ppkt. 1 4) Dwie piaskarki
(urządzenia wyrzutowe) przystosowane do montażu na platformach ładunkowych
pojazdów wymienionych w ppkt. 1; z zasobnikami o pojemności min. 6 ton mieszaniny
piasku z solą; wyposażone w podajnik z możliwością regulowania dystrybucji mieszanki
oraz układ awaryjnego zatrzymania wyrzutu; posiadające parametry pracy
odpowiadające piaskarkom typu P-2. 5) Pojazdy Wykonawcy, przeznaczone do pracy w
ramach ZUD i wymienione w załączniku nr 4, muszą być na stałe wyposażone w
urządzenia lokalizacyjne rejestrujące czas i położenie geograficzne pojazdu, utrwalające
dane w sposób umożliwiający późniejszy odczyt i odtworzenie przebiegu trasy,
posiadające nast. parametry: a) Lokalizowanie oparte na technologii zapewniającej
nieprzerwane działanie urządzenia na całym obszarze powiatu kamieńskiego niezależnie
od warunków atmosferycznych, czyli w szczególności na systemach satelitarnych jak np.
GPS, GLONASS i tożsamych. Wyklucza się pozycjonowanie oparte na sieciach
przekaźnikowych telefonii komórkowej. b) Działanie w pełni automatyczne, niezależne od
woli i ingerencji użytkownika, z zapisem do zabezpieczonej pamięci wewnętrznej lub
bieżącym przekazem na zewnętrzny serwer danych. Zapis pozycji dwuwymiarowy, z
interwałem czasu nie dłuższym niż 15 min. i dopuszczalnym błędem lokalizacji do 1 km.
c) Odczytywanie zapisu danych lokalizacyjnych trasy pojazdu z wizualizacją na mapie i
możliwość tworzenia dziennych raportów przebiegu i czasu pracy pojazdów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
posiadającymi uprawnienia do posługiwania się sprzętem wymienionym w pkt.2 na
drogach publicznych. Warunek oznacza obowiązek zapewnienia wykwalifikowanej
obsady kadrowej do obsługi sprzętu wym. w pkt. 2 na zasadzie pełnej (całodobowej)
dyspozycyjności do wykonywania zadań ZUD w imieniu i na rachunek Wykonawcy, przez
cały okres zamówienia. Minimalny zasób kadrowy obejmuje: 1) co najmniej dwóch
kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów ciężarowych wym. w pkt. 2 ppk. 1)
2) co najmniej trzech operatorów z uprawnieniami do obsługi sprzętu ciężkiego wym. w
pkt. 2 ppk. 2).

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

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, obejmującej przedmiot zamówienia, na
kwotę odpowiedzialności nie mniejszą niż 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Sprzęt
wymieniony w pkt. 1 - 4 musi pozostawać w pełnej dyspozycji Wykonawcy przez cały
okres trwania zamówienia. W szczególności nie może on stanowić albo być składnikiem
zabezpieczenia wierzytelności, wobec których wszczęto postępowanie o charakterze
windykacyjnym, albo ich stan spełnia przesłanki do wszczęcia takiego postępowania z
woli wierzyciela.

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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz narządzi, wyposażenia 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 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
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
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, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 potencjał 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
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez
wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w
celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa 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.bip.zdp.powiatkamienski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZARZĄD DRÓG
POWIATOWYCH W KAMIENIU POMORSKIM ul. Nowoprojektowana 1 72-400 Kamień Pomorski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.11.2012 godzina 10:00, miejsce: W KAMIENIU POMORSKIM ul. Nowoprojektowana 1 72-400
Kamień Pomorski.
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

