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

Stargard Szczeciński: Dostawa materiałów chodnikowych na realizację zadania pt.
Przebudowa ulicy Poznańskiej w Ińsku
Numer ogłoszenia: 153984 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard
Szczeciński, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 5775219, faks 091 5775219.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.stargard.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów chodnikowych na
realizację zadania pt. Przebudowa ulicy Poznańskiej w Ińsku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów
chodnikowych na realizację zadania pt. Przebudowa ulicy Poznańskiej w Ińsku 1. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa materiałów chodnikowych na realizację zadania pt. Przebudowa ulicy
Poznańskiej w Ińsku, w ilości i asortymencie określonym poniżej: 1) brukowa kostka betonowa gr.
6,0 cm kolor szary, kształt podwójne T, w ilości 400 m2 2) brukowa kostka betonowa gr. 8,0 cm
kolor szary, kształt podwójne T, w ilości 680 m2 3) brukowa kostka betonowa gr. 8,0 cm kolor
czerwony, kształt podwójne T, w ilości 220 m2 4) krawężnik betonowy ścięty 15 * 30/100 cm, kolor
szary, w ilości 420 m 5) krawężnik betonowy najazdowy 15 * 22/100 cm, kolor szary, w ilości 84 m
6) krawężnik betonowy skośny 15 * 22/30 cm, kolor szary (lewy), w ilości 13 m 7) krawężnik
betonowy skośny 15 * 22/30 cm, kolor szary (prawy), w ilości 13 m 8) krawężnik łukowy promień
3m 15 * 30 * 78, w ilości - 12 szt. 9) krawężnik łukowy promień 6m 15 * 30 * 78, w ilości - 12 szt.
10) krawężnik łukowy promień 8m 15 * 30 * 78, w ilości - 16 szt. 11) obrzeże betonowe trawnikowe
8 * 30 * 75(100) cm kolor szary, w ilości 180 m. 2. Do każdego dostarczonego asortymentu
materiału Wykonawca zobowiązany jest dołączyć deklaracje zgodności wyrobu, aprobatę techniczną
lub certyfikat jakości dopuszczający do stosowania w budownictwie. 3. Cena jednostkowa obejmuje:
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1) wyprodukowanie materiału; 2) załadunek, transport i rozładunek materiału na placu składowym
przy u. Poznańskiej w miejscowości Ińsko; 3) w cenę materiału należy wliczyć koszt palet lub innych
opakowań, na których zostanie dostarczony materiał. 4. Podstawa płatności: iloczyn ceny
jednostkowej brutto skalkulowanej przez Wykonawcę w formularzu cenowym (załącznik nr 8) i
ilości dostarczonych materiałów chodnikowych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.31.00-6.
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:
16.06.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w
wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany
w Rozdziale I A SIWZ, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)
gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wniesione
w formie poręczeń i gwarancji (oryginał) musi być wniesione w siedzibie Zamawiającego tj. w
Zarządzie Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim. ul. Bydgoska 13/15 w terminie do dnia
20 maja 2014 r. do godz. 1000 z oznaczeniem oferty na które jest składane. 4. Wadium wniesione w
pieniądzu - przelewem na konto (podane w punkcie IA) należy wpłacić najpóźniej do dnia 20 maja
2014 r. do godz. 1000. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego
wniesieniu (wpłacie) w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy
Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy jest dbałość o właściwy, odpowiednio wczesny termin
dokonania zlecenia przelewu. 5. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 ppkt 2) do 5) muszą
zawierać: 1) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą, 2)
informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz
Zamawiającego. 6. Zwrot, bądź zatrzymanie wadium przez Zamawiającego, następuje na zasadach i
w przypadkach określonych w art. 46 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
posiadania specjalnych uprawnień.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

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
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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;
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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ; 2. wypełniony załącznik nr 8 (formularz
cenowy); 3. wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom (jeżeli dotyczy) załącznik nr 5 do SIWZ, 4. upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji Wykonawcy, w
przypadku gdy ofertę podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź
innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu prawnego; 5. pełnomocnictwo dla
podmiotu występującego w postępowaniu w imieniu grupy wykonawców (jeżeli dotyczy) 6. dowód
wniesienia wadium.
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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zdp.stargard.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg
Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard Szczeciński pok. nr 18.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Bydgoska 13/15 73-110 Stargard
Szczeciński pok. nr 3.
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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