Grajewo: Przedmiotem jest zimowe utrzymanie ulic w Grajewie
Numer ogłoszenia: 352746 - 2009; data zamieszczenia: 09.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie , ul. Fabryczna 4, 19-203
Grajewo, woj. podlaskie.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem jest zimowe
utrzymanie ulic w Grajewie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem jest
zimowe utrzymanie ulic w Grajewie W zakres zadania wchodzi: 1) odśnieżanie ulic w Grajewie
o łącznej długości 7,18 km (zał. nr 1), 2) zwalczanie śliskości zimowej nawierzchni ulic w
Grajewie o łącznej długości 6,36 km (zał. nr 1) poprzez posypanie solą w ilości 15 g/m2, 3)
posprzątaniu ulic po zimowym utrzymaniu w Grajewie o łącznej długości 7,18 km (zał.nr 1)
polegające na oczyszczeniu nawierzchni jezdni, chodników, pasa drogowego oraz wywiezieniu
zanieczyszczeń na wysypisko. Roboty wymienione w pkt. 1) i 2) należy wykonać do godz. 600
rano lub w czasie dwóch godzin od ustania zjawiska w ciągu dnia..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2, 90.61.00.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.03.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki określone
w art. 22 ust.1 Ustawy PZP i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP oraz
spełniający niżej określone warunki udziału w postępowaniu. Warunki udziału w postępowaniu:
Potencjał techniczny: -posiadać w pełni sprawny sprzęt do szybkiego odśnieżania i likwidacji
śliskości zimowej tj. min. 1 pług typu lekkiego i 1 pług typu średniego wraz z nośnikiem, 1 pług
ciągnikowy wraz z nośnikiem, 1 solarkę o ładowności min. 3t i szerokości sypania min. 5m.
Wykonawca powinien zapewnić dostawę oraz składowanie odpowiedniej ilości soli na własny
koszt. Doświadczenie -wymagane jest zrealizowanie min. jednej umowy w zakresie zimowego
utrzymania dróg w okresie ostatnich trzech lat. Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z siecią
dróg powiatowych w celu właściwego przygotowania oferty..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty należy złożyć w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Oświadczenia i dokumenty: A) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - zał. nr 4 do oferty), B) Aktualny odpis z właściwego
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
C) Informację o sprzęcie będącym w dyspozycji Wykonawcy- wg zał. nr 2, informacje o
doświadczeniu,- wg załącznika nr 3, które zawiera SIWZ, D Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa: I.1) w pkt III.2B, III 2C), - składa dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma on siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie. I.2.) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt I.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. I.3). Dokumenty, o których mowa w pkt I.1.
i I.2). powinny być wystawione nie wcześniej niż odpowiadające im dokumenty określone w pkt
III.2. B, III.2.C). Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców
warunków są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem
na język polski poświadczonym przez Wykonawcę I.4) Dokumenty wymagane dla
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków są składane w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez
Wykonawcę..
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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
http://www.bip.starostwograjewo.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ można
pobrać ze strony internetowej Zamawiającego j.w. htt://www.bip.starostwograjewo.pl
(bezpłatnie), lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.10.2009 godzina 09:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego, pok. 100.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

