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Stargard Szczeciński: Dostawa znaków drogowych pionowych i elementów 
bezpieczeństwa ruchu w 2014 roku dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie 
Szczecińskim. 
Numer ogłoszenia: 42852 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014 
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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa znaków drogowych 
pionowych i elementów bezpieczeństwa ruchu w 2014 roku dla Zarządu Dróg Powiatowych 
w Stargardzie Szczecińskim.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest: dostawa znaków drogowych pionowych i elementów bezpieczeństwa ruchu 
w 2014 roku dla Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim. 2. Zakres 
przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę: Rodzaj znaku drogowego: wielkość średnie, folia 
II generacji, typu A - 50 szt., B - 30 szt., C - 20 szt., D - 110 szt., T-6 - 20 szt., E,F - 52 m kw. 
Konstrukcje wsporcze znaków - długość słupka 3,50 m - 80 szt., długość słupka 4,50 m - 80 
szt., Taśma mocująca - 1 op., Zapinka na taśmę mocującą - 1 op. Elementy bezpieczeństwa 
ruchu, typu: U-1a - 50 szt., U-2 - 5 szt., U-3a - 4 szt., U-3c - 2 szt., U-5a - 4 szt., U-5b - 4 szt., 
U-12c - 10 szt., U-16d element środkowy - 16 szt. i element końcowy - 4 szt., U-18a - 10 szt., 
Bariera drogowa SP06/04 - 10 szt., słupek dodatkowy C140/1900 - 2 szt., łącznik ukośny 
prowadnicy prawy - 1 szt., łącznik ukośny prowadnicy lewy - 1 szt., nasadka prowadnicy 
prawa - 1 szt., nasadka prowadnicy lewa - 1 szt. 3. Dostarczone znaki i elementy 
bezpieczeństwa ruchu muszą spełniać wszelkie wymogi jakościowe dopuszczające je do 
użycia zgodnie ze Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na 



drogach. Załączniki nr 1- 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. 
Załącznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). 4. Zamówienie będzie odbywało 
się sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Jednorazowa dostawa minimum 2.000 zł 
brutto. 5. Cena jednostkowa obejmuje: a) koszt znaku i elementów bezpieczeństwa; b) 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie transportu i rozładunku; c) dostawę na teren 
siedziby Obwodu Dróg Powiatowych w Chociwlu przy ul. Armii Krajowej nr 52, 73-120 
Chociwel. 6. Podstawa płatności: iloczyn ceny jednostkowej brutto skalkulowanej przez 
Wykonawcę w formularzu cenowym i ilości dostarczonych znaków. 7. Zamawiający 
informuje, iż podane w formularzu cenowym ilości są wielkościami orientacyjnymi i w 
ostatecznym rozliczeniu mogą ulec zmianie. Podano ilości w celu prawidłowego określenia 
wartości zamówienia. Szczegółowy asortyment i opis zawarty jest w formularzu cenowym 
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.22.00-9, 34.92.83.00-1. 

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: 
31.12.2014. 

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 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset 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 19 lutego 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 19 lutego 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 POST ĘPOWANIU 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 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

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.3.3) Potencjał techniczny 

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.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

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.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

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 O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 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; 2. wykaz części zamówienia, jakie będą 
powierzone Podwykonawcom (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 6, 3. 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. 4. pełnomocnictwo dla podmiotu 
występującego w postępowaniu w imieniu grupy wykonawców (jeżeli dotyczy). 5. 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  

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:  19.02.2014 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 

 
 


