Ogłoszenie nr 316641 - 2016 z dnia 2016-10-03 r.
Żarki: Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i
powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w
sezonie zimowym 2016/2017
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy
niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo
ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe
prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, krajowy numer
identyfikacyjny 15140586600000, ul. ul. Myszkowska 59, 42310 Żarki, woj.
śląskie, państwo , tel. 343 148 304, e-mail anial@pzd.com.pl, faks 343 148 304.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.myszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji
samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i
w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
tak
www.pzd.myszkow.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub poczty kurierskiej
Adres:

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, ul. Myszkowska 59, 42-310
Żarki, Sekretariat-pokój nr 1
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług
zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2016/2017
Numer referencyjny: PZD/13/342/DP/ST/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 4.1 Przedmiotem
zamówienia są usługi pod nazwą: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg
wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg
w Myszkowie w sezonie zimowym 2016/2017”. 4.2 Przedmiotem zamówienia są
usługi związane z wynajmem i świadczeniem usług sprzętowych wraz z operatorem
przy zimowym utrzymaniu dróg (jezdni, zatok autobusowych, chodników, ścieżek
pieszo-rowerowych) wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na
poszczególne części: CZĘŚĆ 1 1) Likwidacja gołoledzi przy użyciu piaskarko-solarki
zamontowanej na samochodzie ciężarowym wraz z odśnieżaniem pługiem średnim.
Samochód ciężarowy pod piaskarko-solarkę musi posiadać napęd min. na dwie osie
(dopuszcza się napęd 6x4) min.190 KM, dopuszcza się świadczenie usług
samochodem ciężarowym z piaskarką (P-1) - w ilości określonej poniżej. Samochody
ciężarowe z piaskarką i piaskarko-solarką muszą być wyposażone w pług średni,
urządzenie GPS wraz z możliwością wydruku raportu pracy sprzętu oraz w telefon

komórkowy i radio CB. Piaskarko-solarka – posyp prawy, posyp lewy lub całą
szerokością, procentowe sterowanie ilości mieszanki, sterowanie piaskarko-solarki z
kabiny samochodu (własny napęd niezależny od ruchu samochodu). Pług odśnieżny
"średni" zamontowany na samochodzie ciężarowym wyposażonym w piaskarkosolarkę bądź piaskarkę, sterowanie pługiem z kabiny samochodu (w prawo, w lewo)
Szacunkowy zakres do przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 1: 55.000,0 km (praca) - 1.000,0 godz. (dyżur) Wymagana ilość jednostek sprzętowych
dla CZĘŚCI 1 - 7 szt. dopuszcza się zastosowanie jednostek sprzętowych o rodzaju i
w ilości: opłużony samochód ciężarowy z zamontowaną piaskarko-solarką - min. 4
szt.; opłużony samochód ciężarowy z zamontowaną piaskarką (P-1) - min. 3 szt.
Informacje dodatkowe: Dyżur jednostki sprzętowej wraz z operatorem będzie
odbywał się na terenie bazy Zamawiającego tj. na terenie Powiatowego Zarządu
Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, przy ul. Myszkowskiej 59. Dyżur na daną
jednostkę sprzętową wraz z operatorem będzie wyznaczany przez Zamawiającego,
wg jego zapotrzebowania, w określonym przez niego czasie, terminie i na określoną
przez Zamawiającego ilość godzin. CZĘŚĆ 2 1) Odśnieżanie pługiem ciężkim
zamontowanym na samochodzie ciężarowym Pług odśnieżny "CIĘŻKI", sterowanie
pługiem z kabiny samochodu (w prawo, w lewo). Szacunkowy zakres do
przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 2 - 2.000,00 km Wymagana
ilość jednostek sprzętowych dla CZĘŚCI 2 - 2 szt. CZĘŚĆ 3 1) Odśnieżanie
równiarką samojezdną min. 120 KM - wyposażoną w lemiesz o zmiennej geometrii.
Szacunkowy zakres do przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 3 220,0 godz. Wymagana ilość jednostek sprzętowych dla CZĘŚCI 3 - 1 szt. CZĘŚĆ 4
1) Odśnieżanie ładowarką jednonaczyniową kołową o pojemności łyżki min. 3,5 m3
Szacunkowy zakres do przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 4 220,0 godz. Wymagana ilość jednostek sprzętowych dla CZĘŚCI 4 - 1 szt. CZĘŚĆ 5
1) Odśnieżanie i wykonywanie załadunku piasku i mieszanek piaskowo-solnych
koparko-ładowarką na podwoziu kołowym o pojemności łyżki min. od 1,0 m3 do
max. 2,0 m3 Szacunkowy zakres do przepracowania w ramach realizacji usług dla
CZĘŚCI 5: - 250,0 godz. (praca), - 150,0 godz. (dyżur) Wymagana ilość jednostek
sprzętowych dla CZĘŚCI 5 - 1 szt. Informacje dodatkowe: Dyżur jednostki
sprzętowej wraz z operatorem będzie odbywał się na terenie bazy Zamawiającego tj.
na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, przy ul.
Myszkowskiej 59. Dyżur jednostki sprzętowej wraz z operatorem będzie wyznaczany
przez Zamawiającego w określonym przez niego czasie, na określony terminie i na
określoną ilość godzin. CZĘŚĆ 6 1) Likwidacja gołoledzi oraz mechaniczne i ręczne
odśnieżanie nawierzchni chodników i ścieżek pieszo-rowerowych zlokalizowanych w
ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w
Myszkowie. Mechaniczne odśnieżanie i likwidacja gołoledzi na nawierzchni
chodników i ścieżek pieszo-rowerowych należy wykonać za pomocą opłużonego
pojazdu mechanicznego bądź ciągnika rolniczego, konstrukcyjnie dostosowanego do
montażu pługa oraz rozrzutnika piachu o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z
osprzętem i ładunkiem nieprzekraczającej 3,5 tony. 2) Pozimowe zamiatanie
nawierzchni chodników i ścieżek pieszo-rowerowych objętych zimowym
utrzymaniem Szacunkowy zakres do przepracowania w ramach realizacji usług dla

CZĘŚCI 6: - 40 akcji x 52.000,0 mb (zimowe utrzymanie); - 1 akcja x 52.000,0 mb
(pozimowe zamiatanie) Wymagana ilość jednostek sprzętowych dla CZĘŚCI 6 - min.
po 1 szt. dla pkt1) i min. po 1 szt. dla pkt2) Wymogi dla części przedmiotu
zamówienia wymagającego wyposażenia jednostek sprzętowych w urządzenie GPS
Koszty montażu, obsługi, opłat abonamentowych, utrzymania i innych opłat z tytułu
wyposażenia jednostek sprzętowych, określonych dla Części 1 przedmiotu
zamówienia, w urządzenie monitorujące GPS ponosi w całości Wykonawca. System
monitorujący GPS musi umożliwić Zamawiającemu: 1. Dostęp do danych przez 7 dni
w tygodniu 24 godziny na dobę, zapewniony poprzez aplikację programową oraz
poprzez internetowy panel "www" udostępniony Zamawiającemu przez wybranego
Wykonawcę usługi. Aplikacja musi bezpiecznie przechowywać niezbędne loginy i
hasła bez potrzeby każdorazowego logowania się do systemu jak i do samej aplikacji.
2. Prezentację historii trasy na aktualnej mapie cyfrowej, 3. Pobieranie, zapisywanie i
przesyłanie danych o położeniu geograficznym pojazdu wyposażonego w lokalizator,
4. Zbieranie danych o położeniu geograficznym w odstępach nie większych niż 30
sekund, 5. Przesyłanie danych na serwer w odstępach czasowych nie większych niż 3
minuty oraz możliwość natychmiastowego ich podglądu zarówno w aplikacji jak i
panelu "www". Nie dopuszcza się opóźnienia w wizualizacji danych większego niż 5
min od stanu rzeczywistego. 6. Kontrolowanie systemu pod względem zaniku
sygnału GPS i jego powrotu, poprzez utworzenie raportu systemowego, bądź też
wysyłania sms-ów na wskazany nr telefonu komórkowego, 7. Przekazywanie
informacji z dwóch zamontowanych czujników zewnętrznych informujących o:
-położeniu pługa, -załączeniu funkcji rozsypywania mieszanki piaskowo-solnej bądź
piasku po nawierzchni drogi, poprzez wizualizację w postaci ikon, bądź znaków
graficznych (z możliwością definiowania kolorów) oraz tworzenie tabeli zawierającej
zapisy czas-pozycja-stanczujnika1-stanczujnika2 8. Wykonywanie raportów z
aktywności pojazdów w formie tabel i ich export do jednego z formatów : *.xls ;
*.xlsx ; *.odt ; *.ods ; *.txt . Minimalny zakres przesyłanych w raportach informacji
to: - czas, - położenie geograficzne pojazdu, - stan czujników zewnętrznych, 9.
Możliwość wydruku raportu pracy sprzętu. 4.2 Z uwagi na specyfikę przedmiotu
zamówienia, określony w pkt 4.1 rzeczowy zakres poszczególnych części przedmiotu
zamówienia określony został szacunkowo. Rzeczywisty zakres poszczególnych
części przedmiotu zamówienia może ulec zmianie tj. zmniejszeniu, przy zachowaniu
oferowanych cen jednostkowych. W przypadku wykonania mniejszego zakresu
przewidzianego do realizacji niż się szacuje, Wykonawcy nie będą przysługiwać
żadne dodatkowe roszczenia. Wynagrodzenie za wykonane usługi obliczone będzie
na podstawie oferowanych cen jednostkowych przedstawionych w formularzu
cenowym Wykonawcy i rzeczywistego zakresu wykonanych usług w ramach
poszczególnych części przedmiotu zamówienia – odpowiednio Załączniki Nr 2.1 do
Nr 2.6 do SIWZ. 4.3 Wymogi i uwagi do realizacji zamówienia: 1. Usługi zimowego
utrzymania dróg polegać będą na zwalczaniu śliskości zimowej spowodowanej
opadami śniegu, śniegu z deszczem, w tym gołoledzi spowodowanej opadami
marznącego deszczu (załadunek i materiał do zwalczania śliskości zimowej, tj. piasek
lub mieszanka piaskowo-solna zapewnia Zamawiający) i odśnieżaniu dróg.
Odśnieżanie, w tym usuwanie śniegu i błota pośniegowego z dróg ma na celu

zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami
atmosferycznymi jak opady śniegu, zamiecie, zawieje. Zadaniem wykonawców jest
odśnieżanie i likwidacja śliskości zimowej dróg mające na celu usunięcie śniegu,
błota pośniegowego, gołoledzi z jezdni i poboczy dróg oraz obiektów
towarzyszących, jakimi są pobocza, zatoki autobusowe, pasy postojowe, itp. - według
wskazań Zamawiającego. 2. Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek pieszorowerowych w ciągu dróg wojewódzkich należy wykonywać na średniej szerokości
2,00 mb i całej długości wyznaczonej poszczególnej trasy ciągu pieszego bądź
ścieżki pieszo rowerowej. Zimowe utrzymanie chodników i ścieżek pieszorowerowych należy wykonać poprzez mechaniczne odśnieżanie bądź odśnieżanie
i posypanie piaskiem (tu materiał Zamawiającego) za pomocą opłużonego pojazdu
mechanicznego, bądź ciągnika rolniczego, konstrukcyjnie dostosowanego do
montażu pługa oraz rozrzutnika piachu o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z
osprzętem i ładunkiem nieprzekraczającej 3,5 tony, bądź ręcznie w miejscach trudno
dostępnych, na średniej szerokości 2,00 mb i całej długości wyznaczonej, przez
koordynatora/dyżurnego akcji zimowego utrzymania dróg, poszczególnej trasy ciągu
pieszego bądź ścieżki pieszo rowerowej. 3. Pozimowe zamiatane utrzymywanych w
sezonie zimowym chodników i ścieżek pieszo-rowerowych /jednorazowo/ należy
wykonać na całej szerokości i długości chodnika bądź ścieżki pieszo-rowerowej
objętego zakresem zimowego utrzymania. Pozimowe zamiatanie wyznaczonych
miejsc należy wykonać poprzez mechaniczne zebranie zanieczyszczeń
z uwzględnieniem ręcznego zamiatania w miejscach nie dostępnych lub trudnych
do wykonania za pomocą zamiatarki mechanicznej. Utylizacja zebranych
pozimowych zanieczyszczeń, sposób transportu, rozładunku i składowania odpadów
należy do Wykonawcy. Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca.
4. Pozostałe wymogi techniczne dla sprzętu i wykonania usług objętych przedmiotem
zamówienia w zakresie poszczególnych części określają: - Opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące odpowiednio Załączniki Nr 11, Nr 12 do SIWZ. Specyfikacje techniczne usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
stanowiące odpowiednio Załączniki Nr 13, Nr 14 do SIWZ. 4.4 Zatrudnienie
pracowników na umowę o pracę: Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp wymaga, aby przy realizacji zamówienia Wykonawca, z którym Zamawiający
podpisze umowę, do jej wykonania zatrudniał, we własnym przedsiębiorstwie
lub podwykonawcy, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności
w zakresie realizacji zamówienia: a) co najmniej jeden kierowca/operator sprzętu
zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zakresie Cz.1, b) co najmniej jeden
kierowca/operator sprzętu zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zakresie Cz.2
c) co najmniej jeden kierowca/operator sprzętu zatrudniony na podstawie umowy o
pracę w o zakresie Cz.3, d) co najmniej jeden kierowca/operator sprzętu zatrudniony
na podstawie umowy o pracę w zakresie Cz.4 e) co najmniej jeden kierowca/operator
sprzętu zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zakresie Cz.5 f) co najmniej
jeden kierowca/operator sprzętu zatrudniony na podstawie umowy o pracę w zakresie
Cz.6 4.4.1.Dla udokumentowania tego faktu w terminie 5 dni roboczych od
podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób
zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze

wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne
wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i
kopie dokumentów potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy
realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od
pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych. 4.4.2 W przypadku konieczności zmiany – w okresie
trwania umowy osób wykonujących czynności w ramach przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu nowego wykazu osób
zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem czynności jakie będą oni wykonywać oraz kopie dokumentów
potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W
tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych. Obowiązek ten wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni roboczych
od dokonania przedmiotowej zmiany. Następnie na każde pisemne wezwanie
Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty
potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia.
4.4.3 W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa, któregokolwiek z terminu
wskazanego w pkt.4.4.1 oraz pkt.4.4.2, zamawiający obciąży wykonawcę karami
umownymi za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia
brutto wykonawcy dla poszczególnej części. 4.5 Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
4.6 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez
Wykonawcę firm podwykonawców. 4.6.1 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4.6.2 Jeżeli powierzenie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wykonania
części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie jego realizacji,
wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w
art.25a ust.1 Ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że
wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę albo zrezygnować z powierzenia
wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części
zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tego zamówienia. 4.4. Lokalizacja robót: (a) Drogi wojewódzkie
Nr 789, 791, 792, 793 w zakresie utrzymywanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w
Myszkowie, tj. zgodnie z załącznikiem Nr 8 i Nr 10 do SIWZ. (b) Drogi powiatowe
utrzymywane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie na terenie powiatu
myszkowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do SIWZ. Oznaczenie wg Wspólnego

Słownika Zamówień kod CPV 90.62.00.00-9 – Usługi odśnieżania (cz.1, cz.2, cz.3,
cz.4, cz.5, cz.6) 90.63.00.00-2 – Usługi usuwania oblodzeń (cz.1, cz.2, cz.6)
60.18.10.00-0 – Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą (cz.1, cz.2)
90.61.20.00-0 – Usługi zamiatania ulic (cz.6) 4.5 Wymagania stawiane Wykonawcy:
1.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi wykonania przedmiotu zamówienia opisanymi w niniejszej SIWZ
wraz z Załącznikami, a w szczególności sprawne i terminowe wykonywanie
przedmiotu zamówienia, 2. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez
Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego i wyznaczonym przepisami
SIWZ. 3. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat
materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i
odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji usługi objętej umową, jeżeli do ich
powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy. Wykonawca powinien zawrzeć
odpowiednie umowy ubezpieczenia dotyczące pojazdu / sprzętu i pracowników.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pojazdu / sprzętu i pracowników
Wykonawcy oraz osób trzecich, powstałe w związku z wykonywaną usługą, w tym
także ruchem pojazdów mechanicznych. 4. Wykonawca zobowiązany jest do : utrzymania w ciągłej sprawności technicznej sprzętu, urządzeń (GPS), osprzętu
i nośników z obsługą przewidzianych do zimowego utrzymania dróg przez cały okres
świadczenia usług, a w przypadku ewentualnych awarii - naprawy na koszt własny
lub podstawienia sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych niż pierwotny (dot.
Części 1 przedmiotu zamówienia), - prowadzenia usług, w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwu ruchu pojazdów i pieszych, - przestrzegania przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy, - przestrzegania uwag i zaleceń pracowników
Zamawiającego nadzorujących wykonanie usług. 5. Wymagana jest należyta
staranność przy realizacji zobowiązań umowy 6. Wykonawca jest zobowiązany do
używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na
jakość wykonanych usług oraz powinien gwarantować przeprowadzenie usług
zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. 7. Określenie przez Wykonawcę telefonów
kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i
terminowego wykonywania przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia. 9. Wszelkie konsekwencje jakie wynikną z niespełnienia
przez Wykonawcę zobowiązań podanych w powyższych punktach ponosić będzie
Wykonawca.
II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2, 60181000-0, 90612000-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia
był realizowany w następujących terminach ( w odniesieniu do części od Nr 1 do Nr
6): 1.1 USŁUGI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG, tzn. gotowość sprzętowa dla
usług związanych z usuwaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg będzie
obowiązywać w okresie: od dnia 1 listopada 2016 r. do 31 marca 2017 r. 1.2
USŁUGA POZIMOWEGO ZAMIATANIA CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK PIESZOROWEROWYCH – po ustaniu warunków zimowych, przewidywany termin
wykonania zamówienia w tym zakresie do dnia: 30 kwiecień 2017 r. Określone wyżej
terminy realizacji zamówienia mogą ulec zmianie tj. przyspieszeniu, skróceniu lub
wydłużeniu tego okresu w zależności od utrzymujących się warunków zimowych i
trwającego sezonu zimowego 2016/2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli
Wykonawca wykaże się licencją na wykonywanie transportu drogowego, o której
mowa w art.5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 1265, z póź. zm.) - dotyczy Części 1 i Części 2
przedmiotu zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w
postępowaniu w powyższym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu oceny spełnienia warunku w zakresie potencjału
technicznego, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi narzędziami, wyposażeniem
zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami Potencjał Techniczny – Wykonawca musi dysponować jednostkami sprzętu
wymienionymi poniżej lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji potencjału technicznego w zakresie tu określonym na

potrzeby realizacji zamówienia: Lp. Wyszczególnienie jednostek sprzętowych
(Parametry) Minimalna wymagana liczba jednostek 1. Samochód ciężarowy o
napędzie min. na dwie osie (dopuszcza się napęd 6x4) min.190 KM, wyposażony w
zamontowaną piaskarko-solarkę i pług odśnieżny "średni" dopuszcza się
zastosowanie i wykazanie jednostek sprzętowych określonych poniżej, a suma
wymaganych jednostek sprzętowych ma być równa 7 szt. - Samochód ciężarowy o
napędzie min. na dwie osie (dopuszcza się napęd 6x4) min.190 KM, wyposażony w
zamontowaną piaskarko-solarkę i pług odśnieżny "średni" - Samochód ciężarowy o
napędzie min. na dwie osie (dopuszcza się napęd 6x4), wyposażony w piaskarkę (P1) i pług odśnieżny "średni" - dot. przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 1 min. 7 szt.
min. 4 szt. min. 3 szt. 2. Samochód ciężarowy, wyposażony w pług odśnieżny
"ciężki" - dot. przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 2 min. 2 szt. 3. Równiarka
samojezdna min. 120 KM wyposażona w lemiesz o zmiennej geometrii - dot.
przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 3 min. 1 szt. 4. Ładowarka jednonaczyniowa
kołową o pojemności łyżki min. 3,5 m3 - dot. przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 4
min. 1 szt. 5. Koparko-ładowarka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki min. od
1,0 m3 do max. 2,0 m3 - dot. przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 5 min. 1 szt. 6.
Opłużony pojazd mechaniczny, bądź ciągnik rolniczy, konstrukcyjnie dostosowany
do montażu pługa oraz rozrzutnika piachu o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z
osprzętem i ładunkiem nieprzekraczającej 3,5 tony - dot. przedmiotu zamówienia dla
CZĘŚCI 6 min. 1 szt. 7. Zamiatarka mechaniczna samojezdna bądź doczepna o
dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - dot. przedmiotu zamówienia dla CZĘŚCI 6
min. 1 szt. Uwagi: - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w
niniejszym punkcie (na którego zdolnościach lub sytuacji polega zamawiający), nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: -zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami lub -zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe
lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
(Część 1, Część 2) - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – w zakresie
odpowiedniej części (Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ). Jeżeli wykaz,
oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na
rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie. 9.6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia lubego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik Nr 5 do

SIWZ). W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w
niniejszym punkcie (na którego zdolnościach lub sytuacji polega zamawiający), nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby
wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: - zastąpił ten podmiot
innym podmiotem lub podmiotami lub -zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe
lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa powyżej
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz ofertowy - załącznik Nr 1 do SIWZ. Formularz cenowy dla odpowiedniej
części – odpowiednio załącznik Nr 2.1, Nr 2.2, Nr 2.3, Nr 2.4, Nr 2.5, Nr 2.6 do
SIWZ. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu– wykaz dokumentów w Cz. 9 SIWZ Oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu – załącznik Nr 3 do SIWZ. Pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy – jeżeli dotyczy Zobowiązanie podmiotu, na zasobach którego
Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22 a ustawy Pzp, do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ) – jeżeli dotyczy.Potwierdzenie wniesienia
wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w kwocie: Część 1 – 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych
00/100) Część 2 - 600,00 (słownie: sześćset złotych 00/100) Część 3 –
700,00(słownie: siedemset złotych 00/100) Część 4 – 800,00(słownie: osiemset
złotych 00/100) Część 5 – 500,00(słownie: pięćset złotych 00/100) Część 6 –

2.000,00(słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 2. Wykonawca może wnieść wadium
w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1)
pieniądzu, 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. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 3.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania
ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, Nr 06 8279 0000 0100 2378
2001 0105 podając nazwę wpłacającego oraz informacje czego wpłata dotyczy:
„Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg wojewódzkich i powiatowych
utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym
2016/2017” Kserokopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał
taki przelew przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 11.10.2016r. do
godz.1000. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia
przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym,
ale niewystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego
wniesienia wadium przez wykonawcę. 6. Wadium w innej formie niż pieniądz należy
złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w
SEKRETARIACIE (II piętro, pokój nr 1) Powiatowego Zarządu Dróg
w Myszkowie , ul. Myszkowska 59, 42 – 300 Myszków, a kserokopię wniesienia
wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy dołączyć do oferty. 7. Wadium
wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione
prawidłowo. 8. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały
okres związania ofertą. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 4a art.46 ustawy PZP. 10. Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający
zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia
wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1
ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy
Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził
zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy. W zakresie wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46
ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie
ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do

następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena łączna brutto
60
Czas rozpoczęcia akcji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym
muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór
umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
15.3. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane
we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem
treści oferty. 15.3.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem
nieważności mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony. 15.3.2. Zamawiający przewiduje możliwość
dokonania zmian postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem art.144 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku
zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekroczy 50%
wartości zamówienia określonego pierwotnie w umowie. Zmiana umowy może być
dokonana w niżej wymienionych przypadkach: 1) Możliwa jest: a) zmian
adresu/nazwy firmy/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy, b)
danych objętych fakturą, w szczególności NIP-u, adresu, nazwy banku lub Nr
rachunku Wykonawcy c) zmiana osób występujących po stronie
Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy, d) zmiana terminów wykonywania
usług, e) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, f) zmiana zakresu
podwykonawstwa, g) zaakceptowana zmiana podwykonawcy, h) w zakresie
powstania zmian w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 2) Nie jest
dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji gdzie wykonawcę, któremu
zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. Nie jest
dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przejęcia przez
zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców. 3)
Możliwa jest zmiana szacunkowego zakresu poszczególnych części przedmiotu
zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego,
określonego szacunkowo, zakresu przedmiotu zamówienia objętego umową. 4)
Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: a) przedłużenia
procedury przetargowej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia (w
zakresie poszczególnych części). Termin wykonania usług uzależniony jest od
warunków atmosferycznych. Określone w SIWZ terminy Realizacji zamówienia
mogą ulec zmianie, tj. skróceniu lub wydłużeniu w zależności od utrzymujących się
warunków zimowych i trwającego sezonu zimowego 2016/2017. 5) Możliwa jest
zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i
usług (VAT), b) z rezygnacją z części przewidzianego zakresu usług. przy czym
łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie. 3.Określa się następujący tryb dokonywania zmian
postanowień umowy: 1) Zamawiający: a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie
możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył
propozycję zmiany. 2) Osoby występujące po stronie Zamawiającego: a) wnioskują
do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
3)Wykonawca: a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany 4.
Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian
należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy,
itp.). 5. W rezultacie dokonania czynności opisanych w w ust. 2, ust. 3 i ust.4 może
dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje
Zamawiający. 6.Na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień
Publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana

postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności przewidzianych
przez Zamawiającego i określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 11/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Likwidacja gołoledzi przy uzyciu piaskarko-solarki
zamontowanej na samochodzie ciężarowym wraz z odśnieżaniem pługiem średnim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 1 1) Likwidacja
gołoledzi przy użyciu piaskarko-solarki zamontowanej na samochodzie ciężarowym
wraz z odśnieżaniem pługiem średnim. Samochód ciężarowy pod piaskarko-solarkę

musi posiadać napęd min. na dwie osie (dopuszcza się napęd 6x4) min.190 KM,
dopuszcza się świadczenie usług samochodem ciężarowym z piaskarką (P-1) - w
ilości określonej poniżej. Samochody ciężarowe z piaskarką i piaskarko-solarką
muszą być wyposażone w pług średni, urządzenie GPS wraz z możliwością wydruku
raportu pracy sprzętu oraz w telefon komórkowy i radio CB. Piaskarko-solarka –
posyp prawy, posyp lewy lub całą szerokością, procentowe sterowanie ilości
mieszanki, sterowanie piaskarko-solarki z kabiny samochodu (własny napęd
niezależny od ruchu samochodu). Pług odśnieżny "średni" zamontowany na
samochodzie ciężarowym wyposażonym w piaskarko-solarkę bądź piaskarkę,
sterowanie pługiem z kabiny samochodu (w prawo, w lewo) Szacunkowy zakres do
przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 1: - 55.000,0 km (praca) 1.000,0 godz. (dyżur) Wymagana ilość jednostek sprzętowych dla CZĘŚCI 1 - 7 szt.
dopuszcza się zastosowanie jednostek sprzętowych o rodzaju i w ilości: opłużony
samochód ciężarowy z zamontowaną piaskarko-solarką - min. 4 szt.; opłużony
samochód ciężarowy z zamontowaną piaskarką (P-1) - min. 3 szt. Informacje
dodatkowe: Dyżur jednostki sprzętowej wraz z operatorem będzie odbywał się
na terenie bazy Zamawiającego tj. na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w
Myszkowie z/s w Żarkach, przy ul. Myszkowskiej 59. Dyżur na daną jednostkę
sprzętową wraz z operatorem będzie wyznaczany przez Zamawiającego, wg jego
zapotrzebowania, w określonym przez niego czasie, terminie i na określoną przez
Zamawiającego ilość godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 60181000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena łączna brutto
60
Czas rozpoczęcia akcji 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: Określone wyżej terminy realizacji
zamówienia mogą ulec zmianie tj. przyspieszeniu, skróceniu lub wydłużeniu tego
okresu w zależności od utrzymujących się warunków zimowych i trwającego sezonu
zimowego 2016/2017.
Część nr: 2 Nazwa: dśnieżanie pługiem ciężkim zamontowanym na samochodzie
ciężarowym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 2 1) Odśnieżanie
pługiem ciężkim zamontowanym na samochodzie ciężarowym Pług odśnieżny
"CIĘŻKI", sterowanie pługiem z kabiny samochodu (w prawo, w lewo). Szacunkowy

zakres do przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 2 - 2.000,00 km
Wymagana ilość jednostek sprzętowych dla CZĘŚCI 2 - 2 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 60181000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena łączna brutto
60
Czas rozpoczęcia akcji 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: Określone wyżej terminy realizacji
zamówienia mogą ulec zmianie tj. przyspieszeniu, skróceniu lub wydłużeniu tego
okresu w zależności od utrzymujących się warunków zimowych i trwającego sezonu
zimowego 2016/2017.
Część nr: 3 Nazwa: Odśnieżanie równiarką samojezdną min. 120 KM wyposażoną w lemiesz o zmiennej geometrii.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 3 1) Odśnieżanie
równiarką samojezdną min. 120 KM - wyposażoną w lemiesz o zmiennej geometrii.
Szacunkowy zakres do przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 3 220,0 godz. Wymagana ilość jednostek sprzętowych dla CZĘŚCI 3 - 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
ana łączna brutto
60
Czas rozpoczęcia akcji 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: Określone wyżej terminy realizacji
zamówienia mogą ulec zmianie tj. przyspieszeniu, skróceniu lub wydłużeniu tego
okresu w zależności od utrzymujących się warunków zimowych i trwającego sezonu
zimowego 2016/2017.
Część nr: 4 Nazwa: Odśnieżanie ładowarką jednonaczyniową kołową o
pojemności łyżki min. 3,5 m3

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 4 1) Odśnieżanie
ładowarką jednonaczyniową kołową o pojemności łyżki min. 3,5 m3 Szacunkowy
zakres do przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 4 - 220,0 godz.
Wymagana ilość jednostek sprzętowych dla CZĘŚCI 4 - 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena łączna brutto
60
Czas rozpoczęcia akcji 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: Określone wyżej terminy realizacji
zamówienia mogą ulec zmianie tj. przyspieszeniu, skróceniu lub wydłużeniu tego
okresu w zależności od utrzymujących się warunków zimowych i trwającego sezonu
zimowego 2016/2017.
Część nr: 5 Nazwa: Odśnieżanie i wykonywanie załadunku piasku i mieszanek
piaskowo-solnych koparko-ładowarką na podwoziu kołowym o pojemności łyżki
min. od 1,0 m3 do max. 2,0 m3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 5 1) Odśnieżanie i
wykonywanie załadunku piasku i mieszanek piaskowo-solnych koparko-ładowarką
na podwoziu kołowym o pojemności łyżki min. od 1,0 m3 do max. 2,0 m3
Szacunkowy zakres do przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 5: 250,0 godz. (praca), - 150,0 godz. (dyżur) Wymagana ilość jednostek sprzętowych
dla CZĘŚCI 5 - 1 szt. Informacje dodatkowe: Dyżur jednostki sprzętowej wraz z
operatorem będzie odbywał się na terenie bazy Zamawiającego tj. na terenie
Powiatowego Zarządu Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach, przy ul. Myszkowskiej 59.
Dyżur jednostki sprzętowej wraz z operatorem będzie wyznaczany przez
Zamawiającego w określonym przez niego czasie, na określony terminie i na
określoną ilość godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena łączna brutto
60
Czas rozpoczęcia akcji 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: Określone wyżej terminy realizacji
zamówienia mogą ulec zmianie tj. przyspieszeniu, skróceniu lub wydłużeniu tego
okresu w zależności od utrzymujących się warunków zimowych i trwającego sezonu
zimowego 2016/2017.
Część nr: 6 Nazwa: Likwidacja gołoledzi oraz mechaniczne i ręczne odśnieżanie
nawierzchni chodników i ścieżek pieszo-rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg
wojewódzkich utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w
Myszkowie.Pozimowe zamiatanie nawierzchni chodników i ścieżek pieszorowerowych objętych zimowym utrzymaniem
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:CZĘŚĆ 6 1) Likwidacja
gołoledzi oraz mechaniczne i ręczne odśnieżanie nawierzchni chodników i ścieżek
pieszo-rowerowych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich utrzymywanych
przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. Mechaniczne odśnieżanie i likwidacja
gołoledzi na nawierzchni chodników i ścieżek pieszo-rowerowych należy wykonać
za pomocą opłużonego pojazdu mechanicznego bądź ciągnika rolniczego,
konstrukcyjnie dostosowanego do montażu pługa oraz rozrzutnika piachu
o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z osprzętem i ładunkiem nieprzekraczającej
3,5 tony. 2) Pozimowe zamiatanie nawierzchni chodników i ścieżek pieszorowerowych objętych zimowym utrzymaniem Szacunkowy zakres do
przepracowania w ramach realizacji usług dla CZĘŚCI 6: - 40 akcji x 52.000,0 mb
(zimowe utrzymanie); - 1 akcja x 52.000,0 mb (pozimowe zamiatanie) Wymagana
ilość jednostek sprzętowych dla CZĘŚCI 6 - min. po 1 szt. dla pkt1) i min. po 1 szt.
dla pkt2)
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2, 90612000-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena łączna brutto
60
Czas rozpoczęcia akcji 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: Określone wyżej terminy realizacji
zamówienia mogą ulec zmianie tj. przyspieszeniu, skróceniu lub wydłużeniu tego
okresu w zależności od utrzymujących się warunków zimowych i trwającego sezonu
zimowego 2016/2017.
Z up.
DYREKTORA
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG
W MYSZKOWIE
Patrycja Kowalska

