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

Chełm: Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm
Numer ogłoszenia: 305978 - 2012; data zamieszczenia: 20.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich , ul. Chełmońskiego 1, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082
5633228, faks 082 5633839.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm-chelm.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejska jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie
miasta Chełm.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
bieżące utrzymanie oznakowania ulic na terenie miasta Chełm. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1)
ustawianie nowych lub wymianę istniejących zniszczonych słupków i tablic znaków drogowych oraz innych
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ilości i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego; 2)
malowanie barier drogowych lub ustawianie nowych barier - na zlecenie Zamawiającego; 3) malowanie
oznakowania poziomego - na zlecenie Zamawiającego; 4) wykonywanie napraw urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego - na zlecenie Zamawiającego; 5) wykonywanie na zlecenie Zamawiającego tymczasowego
oznakowania ulic w sytuacjach awaryjnych wraz z zabezpieczeniem i utrzymaniem zastosowanego oznakowania;
6) wykonywanie awaryjnego tymczasowego oznakowania objazdów w sytuacji nagłego zamknięcia lub
zablokowania z różnych przyczyn dróg przebiegających przez miasto. 3. Szczegółowy zakres robót określa
przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 4. W ramach realizacji
zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z: a) specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, b) załącznikami 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. z 23
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grudnia 2003r., nr 220, poz. 2181 z późn. zmianami), c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (na podstawie Krajowego Certyfikatu Zgodności i Aprobaty technicznej na znaki drogowe)
(Dz. U. z dnia 10.09.2004r. Nr 198, poz. 2041). Znaki drogowe muszą być oznakowane znakiem budowlanym B
zgodnie z art. 4 art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. Nr 92, poz. 881); 2) opracowywanie, zatwierdzanie i wprowadzanie czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót; 3) zabezpieczenie oraz utrzymanie wszystkich elementów czasowej organizacji ruchu
(oznakowania, wygrodzeń itp.) w sposób zapewniający ich widoczność i czytelność oraz bieżąca kontrola stanu i
kompletności oznakowania robót oraz jego korekta wynikająca z postępu robót, 4) ubezpieczenie robót, przy czym
ubezpieczeniu winna podlegać w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z winy Wykonawcy
i jego pracowników oraz w następstwie nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników Wykonawcy i osób
trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych; 5)
zapewnienie obsługi geodezyjnej robót, których Wykonawca nie jest w stanie własnymi siłami wyznaczyć w
terenie; 6) sporządzanie i dostarczenie Zamawiającemu inwentaryzacji powykonawczej nowych elementów ulic w
tym np. chodników, ułożonych kabli energetycznych zasilających nowe elementy, oznakowania i innych; 7)
uporządkowanie placu budowy i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego; 8) przygotowanie wszelkich
niezbędnych dokumentów do odbioru - w tym szkicu powykonawczego wykonanego oznakowania..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8.
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: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium
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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
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obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w
postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełnią ten warunek, jeżeli zostanie on spełniony
łącznie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania
wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w
postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ), Zamawiający
przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia weźmie pod uwagę łączne doświadczenie Wykonawców.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, w szczególności dysponują urządzeniami
technicznymi w asortymencie i ilości jednostek nie mniejszej niż wymienione w kolumnie 2 i 3 załącznika
nr 4 do SIWZ: - samochód dostawczy - 1 szt. - podnośnik montażowy samochodowy - 1 szt. malowarka do oznakowania dróg - 1 szt. Ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku
udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na
podstawie: a) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ),
b) wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 4 do SIWZ).
Przedłożony wykaz powinien zawierać urządzenia techniczne w asortymencie i ilości jednostek nie
mniejszej niż wymienione w kolumnie 2 i 3 załącznika nr 4 do SIWZ: - samochód dostawczy - 1 szt. podnośnik montażowy samochodowy - 1 szt. - malowarka do oznakowania dróg - 1 szt. Zamawiający
przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia weźmie pod uwagę łączny potencjał techniczny Wykonawców.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania przez Wykonawców
wymienionego warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia
wymagany warunek na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
(załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia weźmie pod uwagę łączny potencjał kadrowy
Wykonawców.
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III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji
ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania przez Wykonawców wymienionego warunku udziału w
postępowaniu będzie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia wymagany warunek na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający
przy ocenie spełniania tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia weźmie pod uwagę łączną sytuację ekonomiczną i finansową Wykonawców.
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
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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
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III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca reprezentowany przez pełnomocnika winien złożyć wraz z ofertą stosowny dokument
pełnomocnictwa w oryginale (ewentualnie notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa). 2. Jeżeli
najkorzystniejszą ofertę złożą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przed zawarciem
umowy w sprawie zamówienia publicznego złożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (art. 23 ust.4
ustawy Prawo zamówień publicznych).
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.zdm-chelm.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Miejskich, 22 100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1, pok. nr 16.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2012
godzina 09:30, miejsce: siedziba Zamawiającego (Zarząd Dróg Miejskich, 22 - 100 Chełm, ul. Chełmońskiego 1,
pok. nr 20) lub za pośrednictwem poczty.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
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Europejskiej: nie dotyczy.
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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