
Dąbrowa Górnicza: Dostawa elementów drogowego oznakowania pionowego i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu 

Numer ogłoszenia: 73980 - 2013; data zamieszczenia: 21.02.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna , Aleja 

Zagłębia Dąbrowskiego 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 32 2689022, 

2612051, faks 32 2689022. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Os.prawna w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy 

Pzp.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa elementów drogowego 

oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 

zamówienia obejmuje dostawę tablic znaków drogowych, tablic informacyjnych, 

kierunkowskazów, elementów mocujących tablice, słupków kilometrażowych typu U1a, 

pylonów PCV-U7, luster drogowych oraz dostawę elementów oznakowania poziomego i 

bezpieczeństwa ruchu drogowego takich jak: progi i listwy spowalniające, elementy 

prowadzące, odblaskowe (kocie oczka) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i 

załącznikiem nr 1A (charakterystyka przedmiotu zamówienia -formularz cenowy). Wszystkie 

tablice znaków winny być wykonane w technologii obróbki plastycznej metali z blachy 

ogniowo-ocynkowanej o grubości min. 1,25 mm z powłoką ocynku 275g/m2 wg PN-

EN/10142+A1 lub z blachy aluminiowej o grubości 1,5 mm wg normy PN-EN/4851-4. 

Krawędzie tarczy usztywnione na całym obwodzie poprzez podwójne gięcie bez nacięć. 

Malowane proszkowo. Narożniki tablicy winny być zaokrąglone o promieniu zgodnym z 

obowiązującymi normami. Tarcze tablic wielosegmentowych z dwóch i więcej segmentów 

powinny być łączone ze sobą wzdłuż podwójnej giętej krawędzi tak, aby powierzchnie 

łączone wzajemnie się zazębiały, tworząc połączenie zamkowe eliminujące zjawisko 

klawiszowania. Krawędzie tablic typu - E niezależnie od zastosowanej na lico folii 

odblaskowej mają być zabezpieczone na całym obwodzie ramą z profilu ceowego, stalowego, 

ocynkowanego i pomalowanego. Lica wszystkich tablic wymagane z folii odblaskowej I gen. 

lub II gen (w zależności od potrzeby Zamawiającego), odpornej na promieniowanie UV oraz 

inne warunki atmosferyczne. Dla folii I gen. gwarancja winna być przez okres minimum - 7 

lat, dla II gen.- gwarancja 10 lat. Ponadto wszystkie elementy ujęte w załączniku nr 1 A 



muszą posiadać atesty wydane przez Krajowy Certyfikat Zgodności, certyfikaty jakościowe, a 

także inne Aprobaty Techniczne przewidziane prawem w tym na stałe odblaskowe znaki 

drogowe. Znaki i tablice drogowe (drogowskazy strzałowe) w technologii podwójnie gięta 

krawędź na całym obwodzie bez wycięć, nacięć i przewężeń na narożach. Drogowskazy 

strzałowe z wyokrąglonymi narożami oraz grotem. Mocowanie tarcz znaków i tablic do 

konstrukcji wsporczych przy pomocy uchwytów zaciskowych do zagiętej krawędzi tarczy. 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w partiach i ilościach określonych cyklicznymi 

zamówieniami składanymi przez Zamawiającego, według faktycznych potrzeb w czasie nie 

dłuższym niż: - dostawa w trybie normalnym do 7 dni; - dostawa w trybie przyspieszonym do 

3 dni. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający zastrzega sobie prawo 

niewykorzystania szacunkowych ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1A do 

SIWZ, i nie będzie żądał z tego tytułu od Zamawiającego wynagrodzenia i żadnych roszczeń. 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo zmiany postanowień 

zawartej umowy w następujących przypadkach: - w przypadku, kiedy zmiana nie będzie 

dotyczyć istotnych postanowień umowy - bez ograniczeń, - w pozostałych przypadkach tylko 

i wyłącznie z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub są 

one korzystne dla Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaje i 

ilości) zawiera załącznik nr 1 A do SIWZ. Wszystkie elementy dostarczane zamawiającemu 

winny posiadać znak firmowy identyfikujący Dostawcę oraz datę produkcji.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67. ust. 1 pkt. 7 Pzp 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.99.22.00-9, 34.99.23.00-0, 44.42.34.00-5. 

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: Okres w 

miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium w 

przedmiotowym postępowaniu 

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 Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do 

wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia, (art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i 

doświadczenie (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje potencjałem 

technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, (art. 22 ust. 1 pkt 

3ustawy Pzp) 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, (art. 22 ust. 1 pkt 3ustawy Pzp) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca znajduje się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, (art. 22 ust. 

1 pkt 4 ustawy Pzp) 

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 



potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 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 

 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 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 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 



 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

 III.4.3.2) 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 

technicznym 

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.mzum.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15, 

41-303 Dąbrowa Górnicza pok. nr 3. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 01.03.2013 godzina 09:00, miejsce: Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka 

Akcyjna ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15,  

 


