
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.wot.org.pl

Poznań: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie i 

montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz 

oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego 

etap I trasa wschód - zachód,a także uzyskanie stosownych 

pozwoleń.

Numer ogłoszenia: 151621 - 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wielkopolska Organizacja Turystyczna , ul .Piekary 17, 61-823 Poznań, woj. 

wielkopolskie, tel. 61 6645233, 234, faks 61 6645235.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wot.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej oraz 

wykonanie i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi 

wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap I trasa wschód - zachód,a także uzyskanie 

stosownych pozwoleń..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

realizacja przedsięwzięcia pn. Wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie i montaż 

turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego 

odcinka Szlaku Piastowskiego etap I trasa wschód - zachód, a także uzyskanie stosownych pozwoleń. II. 

ZAKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Znaki typu E-22a i E-22b służą do oznakowania przebiegu 

samochodowego szlaku turystycznego (E-22a) oraz obiektów znajdujących się na tym szlaku ( E-22b) . 

Natomiast znaki typu E-22c umieszczane są przy wjeździe do miejscowości atrakcyjnej turystycznie i ma 

Strona 1 z 7

2016-07-22http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=151621&rok=2016-07-22



na celu zachęcenie do zwiedzania najatrakcyjniejszych obiektów turystycznych w danej miejscowości 

umieszczonych na znaku. 2. Znaki drogowe typu E-22a , E-22b , E22c , winny zostać rozmieszczone i 

zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, w tym ustawą: a) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych 

( Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ) b) Rozporządzenie 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. Nr 220 , poz. 2181 ), 

c) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 października 2000r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach Dz. U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z 

poź.zm. ) 3. Znaki będą rozmieszczone wzdłuż dróg krajowych , wojewódzkich i lokalnych na terenie 

województwa wielkopolskiego. Zamówienia dotyczy odcinka Szlaku Piastowskiego obejmującego teren 

województwa wielkopolskiego etap I odcinek wschód - zachód tj. Lubiń - Poznań -Pobiedziska - Ostrów 

Lednicki - Gniezno - Trzemeszno (oznakowanie dwukierunkowe). 4. ZADANIE OBEJMUJE WSZELKIE 

DZIAŁANIA POCZĄWSZY OD STWORZENIA PROJEKTU GRAFICZNEGO I SKOŃCZYWSZY NA 

MONTAŻU WSKAZANYCH TURYSTYCZNYCH ZNAKÓW DROGOWYCH W USTALONYCH 

LOKALIZACJACH. ZAKRES PRAC OBEJMOWAĆ BĘDZIE W SZCZEGÓLNOŚCI M.IN.: a) 

Opracowanie graficzne (z uwzględnieniem nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej Szlaku 

Piastowskiego) tj. projekt techniczny turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz E22c - ilość 

sztuk docelowo 65 55 sztuk znaków E22a - znak w prawo, znak w lewo, znak na wprost 5 sztuk znaków 

E22b 5 sztuk znaków E22c b) Weryfikacja wskazanych punków posadowienia turystycznych znaków 

drogowych pod kątem prawnym oraz zaleceń i pozwoleń wskazanych instytucji. Wykonawca, w ramach 

realizacji w/w zadania i na własny koszt zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń 

(w tym zgłoszenia w imieniu Zamawiającego PSOR do instytucji opiniujących oraz zgłoszenia w imieniu 

Zmawiającego PSOR do instytucji zatwierdzających i uzyskanie zatwierdzenia.) c) Opracowanie i 

wykonanie projektu organizacji ruchu (Wykonawca winien uwzględnić w swojej ofercie posiadanie 

odpowiednich map geodezyjnych) oznakowania wskazanego odcinka Szlaku Piastowskiego drogowymi 

znakami turystycznymi E22a, E22b oraz E22c. usługa obejmie przygotowanie 7 gotowych egzemplarzy 

projektu organizacji ruchu na potrzeby realizacji projektu Oznakowanie drogowe Szlaku Piastowskiego 

etap I odcinek wschód - zachód dla: GDDKiA, Kapituły znaków drogowych, Komendy Wojewódzkiej 

Policji, Autostrady Wielkopolskiej oraz 3 egzemplarzy dla Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej. W 

przypadku takiej konieczności, Wykonawca winien również uwzględnić opracowanie i wykonanie 

tymczasowego projektu organizacji ruchu celem montażu turystycznych znaków drogowych we 

wskazanych lokalizacjach. d) Wykonanie i montaż turystycznych znaków drogowych E22a, E22b oraz 

E22c oraz oznakowanie nimi wielkopolskiego odcinka Szlaku Piastowskiego etap I trasa wschód - 

zachód, a także uzyskanie stosownych pozwoleń. zaprojektowanie konstrukcji i słupków mocujących wg 

standardów obowiązujących dla znaków drogowych tj. zgodnie z obowiązujących Rozporządzeniem 
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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. 2003 nr 220 poz. 2181) załącznik nr 1 do rozporządzenia znaki 

drogowe pionowe. e) Operat geodezyjny - w przypadku konieczności jego wykonania związanego z 

ogólnie obowiązującymi przepisami w powyższym zakresie. Szczegółowy zakres zlecenia dotyczy 

przede wszystkim pomiarów geodezyjnych znaków: 5. Dodatkowe informacje a) W przypadku, kiedy 

turystyczne znaki drogowe zamontowane zostaną niezgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami lub 

niezgodnie z ustalonymi wcześniej wytycznymi, Wykonawca na swój własny koszt, będzie zobligowany 

do niezwłocznego dokonania stosownych korekt związanych ze zmianą wątpliwej lokalizacji tablicy. b) 

Wykonawca udzieli 10 letniej gwarancji na materiały oraz robociznę w dniu bezusterkowego odbioru 

końcowego przedmiotu zamówienia protokołem odbioru jakościowo - ilościowym. c) Wykonawca 

zobowiązuje się na swój koszt ubezpieczyć wszystkie turystyczne znaki drogowe w trakcie ich dostawy i 

montażu w miejscach wyznaczonych do realizacji. Kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej w 

terminie wyznaczonym przez strony. d) Dzieło zostanie wykonane za pomocą narzędzi i materiałów 

pozyskanych przez Wykonawcę. e) Wykonawca, w ramach realizacji w.w zadania i na własny koszt 

zobowiązuje się do uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację 6. Wielkopolska 

Organizacja Turystyczna prosi o uwzględnienie w przygotowanej przez Państwa ofercie wszystkich 

możliwych kosztów związanych z w tym przede wszystkim m.in.: a) koszty dojazdów b) koszty druku 

materiału tj. gotowych projektów organizacji ruchu, c) koszty osobowe, d) zebranie wszelkich informacji 

do opracowania dokumentów i pozwoleń, e) koszty zmian, poprawek, uzupełnień, modyfikacji zgodnie z 

zaleceniem Wielkopolskiej Kapituły Drogowych Znaków Turystycznych (2 spotkania w Mieście Poznań), 

f) koszty przekazana autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia, na wszystkich polach eksploatacji wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do tych utworów. Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

następuje bez ograniczenia co do terytorium, czasu i ilości egzemplarzy. g) inne. 7. ZAŁĄCZNIKI: 

Lokalizacje znaków na odcinku: 1. Odcinek Lubiń - Poznań 2. Odcinek Poznań - Lubiń 3. Odcinek 

Poznań - Gniezno - Trzemeszno 4. Odcinek Trzemeszno - Poznań - Gniezno Wskazane w załącznikach 

lokalizacja zostały już wstępnie ustalone w konsultacji z Członkami Wielkopolskiej Kapituły Drogowych 

Znaków Turystycznych. III. GWARANCJA I PRAWA AUTORSKIE 1. Wykonawca zobowiązany jest 

udzielić 10 letniej gwarancji na materiały oraz robociznę w dniu bezusterkowego odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń protokołem odbioru jakościowo - ilościowym, zgodnie z zapisami 

umowy § 3, ust. 4-8 oraz §6 stanowiącej załącznik nr 6 do SIWZ 2. Zgodnie z §7 Umowy, stanowiącej 

załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający z chwilą zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za realizację 

zadania, nabywa prawo własności do Towarów przekazanych mu przez Wykonawcę w ramach tego 
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wynagrodzenia. Wykonawca, w ramach realizacji w.w zadania i na własny koszt zobowiązuje się do 

uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń na realizację..

II.1.5) 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.21.70-3, 30.19.50.00-2.

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: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

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

W oparciu o złożone Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

tj. wykażą, że wykonali co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu, dostawie i 

montażu tablic informacyjnych o wartości netto nie mniejszej niż 50.000 zł brutto dla każdego 

zamówienia - wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, których należyte 

wykonanie potwierdzone zostanie stosownymi dokumentami.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W oparciu o złożone Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W oparciu o złożone Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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W oparciu o złożone Oświadczenie z art. 22 ust. 1 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 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;

• 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;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby 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:
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• 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)

Formularz ofertowy Wykaz wykonanych dostaw Istotne postanowienia Umowy

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 70

2 - Termin wykonania zamówienia - 30

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

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

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną na piśmie, pod 

warunkiem nieważności. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w sytuacjach warunkach 

określonych poniżej. a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi 

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacją 

przedmiotu umowy (np. zmiana stawki podatku VAT) b) Gdy zajdzie konieczność zastosowania 

(dostawy) towarów zamiennych, w sytuacji gdy towary przewidziane (zaoferowane) w ofercie wybranego 

Wykonawcy nie mogą być użyte przy realizacji przedmiotu umowy z powodu zaprzestania ich produkcji 

lub na przykład wycofania z rynku. c) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i 

Zamawiającego, a których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.wot.org.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wielkopolska 

Organizacja Turystyczna ul. Piekary 17 61 - 823 Poznań.

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

11.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Wielkopolska Organizacja Turystyczna ul. Piekary 17, piętro 9 61 - 

823 Poznań.

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 Europejskiej: Brak..

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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