
Swarzędz: Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i gminy Swarzędz w 
2015 roku
Numer ogłoszenia: 219759 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 
65 12 000, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie oznakowania pionowego i 
poziomego na terenie miasta i gminy Swarzędz w 2015 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: (CPV: 34992300-0, 
34992200-9, 34922100-7, 45233290-8) Zamówienie obejmuje: 1. Utrzymanie oznakowania pionowego i 
poziomego dróg i ulic na terenie miasta i gminy Swarzędz (zgodnie z załącznikami 1-4 do 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych umieszczania znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.), 
2. Zabezpieczanie awarii drogowych powstałych w pasie drogowym znakami drogowymi pionowymi, 
tablicami kierunkowymi i zaporami drogowymi lub pachołkami w zależności od rodzaju powstałej 
awarii. 3. Przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do odbioru - rozliczenie do zlecenia 
wykonanych prac wg załączonego schematu (tabela w SIWZ); szkice powykonawcze wykonanego 
oznakowania (odnowionego oraz nowego) Zamówieniem objęte są prace związane z utrzymaniem 
oznakowania pionowego i poziomego ulic i dróg na terenie miasta i gminy Swarzędz, tj.: -dostawa, 
wymiana, naprawa, demontaż starych znaków, tablic, -wykonanie nowych znaków drogowych 
pionowych i poziomych, -wykonanie nowych napisów najezdniowych, -wykonanie nowych pasów 
spowalniających, tablic kierunkowych lub tablic miejscowości, -naprawa i wykonanie nowych barierek 
łańcuchowych, -montaż słupków blokujących, -wykonanie nowych barier sprężystych, ewentualnie ich 
naprawa, -wykonanie nowych barier typu szczebelkowego, ewentualnie ich naprawa, -montaż 
punktowych elementów odblaskowych, -montaż blokad parkingowych, zabezpieczanie awarii powstałych 
w pasie drogowym. W przypadku dostawy i montażu słupków z nazwami ulic, materiał (tabliczki z 
mocowaniem z nazwami ulic) należy odbierać każdorazowo z firmy wskazanej przez Zamawiającego. 
Demontowane znaki pionowe oraz słupki i bariery należy zdawać do Zakładu Gospodarki Komunalnej w 
Swarzędzu z potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie odbioru należy przekazać każdorazowo na 
wezwanie Zamawiającego. Poszczególne zlecenia wykonywane będą w terminie do 7 dni, licząc od 
momentu otrzymania pisemnej akceptacji wyceny poszczególnego zlecenia (potwierdzone e-mailem). 
Utrzymanie oznakowania obejmuje drogi i ulice zlokalizowane na terenie gminy Swarzędz. Prace będą 
zlecane na bieżąco, w miarę potrzeb Zamawiającego. Wymagania dotyczące znaków: 1. Znaki drogowe- 
pionowe z podwójnie zagiętą krawędzią na całym obwodzie z profilami usztywniająco - montażowymi, z 
blach stalowych ocynkowanych ogniowo o grubości 1,5mm, folia odblaskowa I generacji oprócz znaków 
A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b. Znaki pionowe winne zostać montowane z wbetonowaniem. Należy 



zastosować słupki dwucalowe. 2.Oznakowanie poziome odblaskowe (mikrogranulki)- zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach. Wymagania dotyczące barier łańcuchowych i poręczy rurowych: 
1.Bariery łańcuchowe - należy użyć słupków o średnicy wynoszącej 50 mm ocynkowanych + łańcuchy 
ocynkowane, malowane proszkowo na kolor biały i wykończone aplikacją czerwonych pasów 
odblaskowych (łańcuchy tylko ocynkowane). 2.Słupki blokujące - należy użyć słupków o średnicy 
wynoszącej 80 mm, ocynkowanych, malowanych proszkowo na kolor biały i wykończone aplikacją 
czerwonych pasów odblaskowych. 3. Poręcze stalowe z elementów prefabrykowanych - należy wykonać 
z rur stalowych o średnicy wynoszącej 60mm, ocynkowanych ogniowo, malowanych proszkowo na kolor 
biały i wykończonych aplikacją czerwonych pasów odblaskowych. Pojedynczy element składa się z 
owalnego zamkniętego modułu i słupków montowanych w gruncie Wymagania dotyczące zabezpieczenia 
awarii w pasie drogowym: Zabezpieczanie awarii drogowych powstałych w pasie drogowym należy 
wykonać za pomocą znaków drogowych pionowych odblaskowych o wielkości o jedną grupę większą niż 
znaki na tej drodze, tablicami kierunkowymi i zaporami drogowymi lub pachołkami w zależności od 
rodzaju powstałej awarii. Zabezpieczenie winno pozostać na miejscu awarii do czasu rozpoczęcia robót 
przez usuwającego awarię. Poszczególne rodzaje usług należy wykonać w następujących terminach: a) w 
zakresie prac interwencyjnych (naprawę znaku pionowego np. po kolizji drogowej, wymianę znaku 
pionowego, wprowadzenie nowego znaku pionowego, bez barier sprężystych) - przed upływem 24 h od 
momentu zgłoszenia zlecenia (w przypadku zgłoszenia telefonicznego, wysłania fax) lub od momentu 
odbioru zlecenia (w przypadku wysłania pocztą, odbioru osobistego) b) w zakresie prac interwencyjnych 
- zabezpieczenie awarii w pasie drogowym - przed upływem 2h od momentu zgłoszenia zlecenia (w 
przypadku zgłoszenia telefonicznego, wysłania fax) lub od momentu odebrania zlecenia (w przypadku 
wysłania pocztą, odbioru osobistego) c) w zakresie prac zleconych - przed upływem 7 dni (w tym 2 dni 
dla Wykonawcy na przesłanie wyceny otrzymanego zlecenia i 5 dni na przygotowanie przez Wykonawcę 
materiałów do wykonania zlecenia) od momentu zgłoszenia zlecenia (w przypadku zgłoszenia 
telefonicznego, wysłania fax-u lub e-maila) lub od momentu przekazania zlecenia (w przypadku wysłania 
pocztą elektroniczną, odbioru osobistego). UWAGI: Zlecenia dla Wykonawcy przekazywane będą za 
pośrednictwem telefonu, faxu, pocztą elektroniczną (email) lub odbioru osobistego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 
% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju 
zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego 
lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu 
dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego 
zamówienie zostanie udzielone z zastosowaniem trybu z wolnej ręki. Udzielenie takiego 
zamówienia nastąpi w przypadku wystąpienia usług tego samego rodzaju - na które zabezpieczone 
zostaną środki w budżecie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.23.00-0, 34.99.22.00-9, 34.92.21.00-7, 45.23.32.90-
8.

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: 15.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM



III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w 
wysokości 4800 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia: - wykonali w 
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 4 usługi odpowiadające swoim 
rodzajem przedmiotowi zamówienia w tym.: 1) wykonali co najmniej 2 usługi 
polegających na utrzymaniu i/lub wykonaniu oznakowania pionowego o wartości min. 
100000,00 zł brutto każda z usług oraz 2) wykonali co najmniej 2 usługi polegające na 
utrzymaniu i/lub wykonaniu oznakowania poziomego o wartości min. 80000,00 zł brutto 
każda z usług i załączą dowody czy zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. Wykonawca zobligowany jest złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem i 
treścią SIWZ - załącznik nr 1 i 3 do SIWZ. Zamawiający oceni spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów/oświadczeń złożonych wraz z ofertą, 
w skali spełnia / nie spełnia (złożonych przez Wykonawców a wymaganych przez 
zamawiającego dokumentów i oświadczeń - zgodnie z Specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia - Rozdział 3 SIWZ: Wykaz wymaganych dokumentów). Zgodnie z art. 26 ust. 
2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić, zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (oryginał) 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia.

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:

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
należy przedłożyć:



• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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)

Ponadto zamawiający wymaga złożenia do oferty: -druku oferty, -pełnomocnictwa dla jednego z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, -upoważnienia do podpisania oferty - jeżeli ofertę podpisuje w 
imieniu Wykonawcy inna osoba, -oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o 
spełnianiu warunków - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ

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.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na poniżej określonych 
warunkach: a)możliwość zmiany (przedłużenia) terminu realizacji zamówienia, za pisemną zgodą 
Zamawiającego, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności oraz przyczyn: -wystąpienia 
okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 
staranności. - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki generalne lub lokalne) mającej 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usług, b)możliwość dokonania zmiany Podwykonawców, 
w zakresie prac wskazanych w ofercie, w związku z rażącym naruszeniem przez nich warunków projektu 
umowy oraz w związku ze zdarzeniami losowymi.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, pokój 410..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
27.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, 
Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu (parter)..

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


