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Ogłoszenie nr 500239315-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: „Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg
wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w
sezonie zimowym 2018/2019”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 618384-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500226603-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15140586600000, ul.
ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 148 304, e-mail
sekretariat@pzd.com.pl, faks 343 148 304.
Adres strony internetowej (url): www.pzd.myszkow.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

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 2018/2019”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PZD/9/332/DW/SD/2018, PZD/34/342/DP/SD/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) 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 2018/2019”. 4.2 Przedmiotem zamówienia są usługi związane z
wynajmem i świadczeniem usług sprzętowych wraz z operatorem przy zimowym utrzymaniu
dróg (jezdni, zatok autobusowych) dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie zimowym 2018/2019 Przedmiot zamówienia
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obejmuje: 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: - 50.000,0 km (praca) - około 720 godz. miesięcznie (dyżur) Wymagana ilość jednostek
sprzętowych - 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 Wykonawcy.
Godziny „dyżuru domowego” liczone będą na cały okres trwania umowy w przypadku sprzętu o
którym mowa wyżej okres umowy obowiązuje w terminach: od 1 listopada 2018 r. do 31 marzec
2019 r. - z zastrzeżeniem przedłużenia lub skrócenia wskazanego terminu w zależności od
powstania, utrzymywania i zakończenia warunków zimowych w sezonie 2018/2019 gdzie okres
obowiązywania sezonu zimowego to 15 październik 2018 r. – do 30 kwiecień 2019 r. UWAGA:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany szacunkowej ilości km ze względu na trwające w
chwili ogłoszenia postępowania przetargowego prace związane z przebudową dróg i brakiem
jednoznacznego terminu oddania remontowanych odcinków do użytkowania i zimowego
utrzymania dróg. 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
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-stanczujnika 1-stanczujnika 2 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 przedmiotu zamówienia określony został szacunkowo.
Rzeczywisty zakres przedmiotu zamówienia może ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu
przy zachowaniu oferowanych cen jednostkowych. W przypadku wykonania mniejszego zakresu
przewidzianego do realizacji niż się szacuje, Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne
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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 Załącznik Nr 1.1 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. Pozostałe wymogi techniczne dla sprzętu i wykonania usług objętych
przedmiotem zamówienia w zakresie poszczególnych części określają: - Opis przedmiotu
zamówienia, stanowiące odpowiednio Załączniki Nr 10 do SIWZ. - Specyfikacje techniczne
usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg, stanowiące odpowiednio Załączniki Nr 11, Nr
12 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) kierowca/operator sprzętu zatrudniony na podstawie umowy o pracę.
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. 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,
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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. 4.7. 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 do SIWZ. (b) Drogi powiatowe utrzymywane przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Myszkowie na terenie powiatu myszkowskiego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do
SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 60181000-0, 90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 736000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Nazwa wykonawcy: F.U.H "JAGODA" Sławomir Jagoda,F.T.U.H Wojciech Ćwiek,F.T.U.H
"DAMIREX" Damian Zwoliński,Usługi Transportowe Marian Pilis
Email wykonawcy: slawomirjagoda@wp.pl
Adres pocztowy: Magazynowa 32 H
Kod pocztowy: 42-260
Miejscowość: Kamienica Polska
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Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 767880.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 767880.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 767880.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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