Ogłoszenie nr 518491-N-2020 z dnia 2020-03-02 r.

Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie: „Wykonanie prac porządkowo – pielęgnacyjnych
związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych
utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie 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
Tak

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 , 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
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
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)
Tak
www.pzd.myszkow.pl

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
Inny sposób:

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 pocztą kurierską
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie z/s w Żarkach ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki

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: „Wykonanie prac porządkowo –
pielęgnacyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg wojewódzkich i
powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020”
Numer referencyjny: PZD/2/342/DP/SD/2020; PZD/1/332/DW/SD/2020
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
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac porządkowo – pielęgnacyjnych
związanych z bieżącym utrzymaniem pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych
utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020, w podziale na
następujące zadania: Zadanie Nr 1 - Mechaniczne zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i
powiatowych utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie 1.Przedmiot
zamówienia obejmuje: a) ręczne i mechaniczne pozimowe zamiatanie jezdni dróg
wojewódzkich i powiatowych na całkowitej długości 127.500,0 m, z czego: 63.000,0 m - do
realizacji w ciągu dróg wojewódzkich oraz 64.500,0 m - do realizacji w ciągu dróg
powiatowych; b) bieżące (w okresie wiosenno-letnim) mechaniczne zamiatanie jezdni dróg
wojewódzkich na długości 63.000,0 m. I.Wymogi i uwagi do realizacji zamówienia w ramach
pozimowego zamiatania jezdni dróg: Pozimowe zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i
powiatowych należy wykonać na średniej szerokości ok. 2,00 m począwszy od krawężników,
również na środkowej osi jezdni - niezależnie od szerokości zanieczyszczeń /jeżeli zalega/, w
zatokach autobusowych i pasach postojowych oraz w obrębie wyniesionych azyli dla pieszych
(tu: również z górnej nawierzchni azyli), rond, wysp rozdzielających pasy ruchu, itp.
Zamiatanie w miejscach trudno dostępnych oraz w obrębie i z górnej powierzchni
wyniesionych azyli w ciągu przejść dla pieszych i wysp rozdzielających pasy ruchu, należy
wykonać poprzez ręczne odspojenie zalegającego po okresie zimowym piasku i błota, po czym
zanieczyszczenia zebrać ręcznie lub zamiatarką mechaniczną. Prace związane z pozimowym
zamiataniem jezdni dróg należy wykonać w taki sposób, by po ich wykonaniu teren prac
pozbawiony był jakichkolwiek resztek zalegającego piasku, błota czy innych sypkich
pozimowych zanieczyszczeń. Utylizacja zebranych zanieczyszczeń, sposób transportu,
rozładunku i składowania odpadów należy do Wykonawcy. Zebrane zanieczyszczenia należy
zagospodarować zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami. Koszty uzgodnień i opłat z tego
tytułu poniesie Wykonawca. II. Wymogi i uwagi do realizacji zamówienia w ramach bieżącego
zamiatania jezdni dróg wojewódzkich: Bieżące zamiatanie jezdni w ciągu dróg wojewódzkich
należy wykonać 5 (pięć) razy, w określonym przez zamawiającego czasie, w przewidywanym
okresie od miesiąca maj do miesiąca październik/2020 r., na średniej szerokości jezdni około
1,0÷1,50 m począwszy od krawężników, w zatokach autobusowych i pasach postojowych oraz

w obrębie wyniesionych azyli dla pieszych (tu: również z górnej nawierzchni azyli – jeżeli
zalega), rond, wysp rozdzielających pasy ruchu, itp. Zamiatanie wyznaczonych miejsc należy
wykonać poprzez mechaniczne zebranie zanieczyszczeń z uwzględnieniem ręcznego
zamiatania w miejscach trudno dostępnych do wykonania za pomocą zamiatarki mechanicznej.
Prace związane z bieżącym zamiataniem jezdni dróg należy wykonać w taki sposób, by po ich
wykonaniu teren prac pozbawiony był jakichkolwiek resztek zalegającego piasku, błota czy
innych sypkich zanieczyszczeń. Utylizacja zebranych zanieczyszczeń, sposób transportu,
rozładunku i składowania odpadów należy do Wykonawcy. Zebrane zanieczyszczenia należy
zagospodarować zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami. Koszty uzgodnień i opłat z tego
tytułu poniesie Wykonawca. III. Wymogi co do dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia: 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 okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia:

Zamiatarka

mechaniczna* o charakterystyce technicznej jak poniżej – min. 1 szt. *Zamiatarka
mechaniczna użyta do realizacji zamówienia winna być doczepna do samochodu ciężarowego
skrzyniowego z bezpośrednim zrzutem zanieczyszczeń na skrzynię samochodu, bądź
bezpośrednio zamontowana na samochodzie ciężarowym, wyposażona w zraszacze boczne
oraz drapaki boczne o minimalnej szerokości roboczej 1,00 m, które usuwają z jezdni także
zanieczyszczenia grube, m.in. żwir, drobne kamienie i inne. 2. Lokalizacja robót: Drogi
wojewódzkie i powiatowe będące w zakresie utrzymywania przez Powiatowy Zarząd Dróg w
Myszkowie. Szczegółowy wykaz i zakres miejsc objętych pozimowym i bieżącym
zamiataniem określa załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 3. Termin
realizacji zamówienia: 1. Pozimowe zamiatanie: po ustaniu warunków zimowych,
przewidywalny termin do 10.04.2020 r.; 2. Bieżące zamiatanie: 5 razy w okresie wiosennoletnim - szczegółowy termin określa Zamawiający, przewidywany czas rozpoczęcia i
zakończenia prac - od miesiąca maj do miesiąca październik 2020 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 2019/2020. 4.Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wykonania
przedmiotu zamówienia, a w szczególności sprawne i terminowe wykonanie zamówienia,

posiadania sprawnych jednostek sprzętowych o charakterystyce i wymaganiu określonym w
niniejszym postępowaniu. 2. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonane przez
Wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego. 3. Wymagana jest należyta staranność
przy realizacji zobowiązań umowy. 4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia
uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5.
Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania części zamówienia. 6. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia, ani jego części. 7. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia
przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników, jak za własne działania lub
zaniechania. 8. Wszelkie konsekwencje jakie wynikną z niespełnienia przez Wykonawcę
zobowiązań podanych z powyższych punktach ponosić będzie Wykonawca. Zadanie Nr 2 Mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na obszarze objętym bieżącym
utrzymaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie w sezonie 2020. 1.Przedmiot
zamówienia obejmuje: Obustronne mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich
na obszarze objętym bieżącym utrzymaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie,
należy wykonać w następującym zakresie: a) Obustronne mechaniczne wykoszenie traw,
chwastów i samosiejek z pasa drogowego dróg wojewódzkich należy wykonać po obu stronach
drogi, trzy razy w ciągu sezonu wiosenno-letniego 2020 r. Koszenie należy wykonać na
szerokości min. 3,00 m od zewnętrznej krawędzi utwardzonego pobocza, bądź krawędzi drogi,
w przypadku istnienia rowu przydrożnego także skarpy, dno, przeciwskarpy rowu i na
odległości do 1,0 m od zewnętrznej krawędzi skarpy rowu, skarp i nasypów zlokalizowanych
w obrębie wiaduktów drogowych, za chodnikiem, w obrębie skrzyżowań i łuków poziomych
dróg oraz łuków wewnętrznych dróg podporządkowanych. b) Na odcinku DW nr 791 będącym
Obwodnicą Myszkowa mechaniczne koszenie należy wykonać również w rejonie dróg obsługi
technicznej, pod wiaduktami drogowymi w obszarze granic pasa drogowego, nasypów i skarp
wiaduktów drogowych (5 wiaduktów drogowych), powierzchni rowów, skarp, nasypów, w
obrębie barier ochronnych, znaków, lamp oświetlenia ulicznego, itp. (przybliżona powierzchni
koszenia obszaru Obwodnicy Myszkowa około 268 000 m2) c) Wykoszenie traw i chwastów
na wysepkach, skrzyżowaniach o ruchu okrężnym, tj. rondach (6 rond), wyspach i terenach
rozdzielających pasy ruchu, trawnikach, dookoła słupków znaków drogowych, pachołków,

drzew, poręczy drogowych, barier energochłonnych, słupów energetycznych, lamp oświetlenia
ulicznego, itp. elementów znajdujących się w pasie drogowym, należy wykonać za pomocą
kosiarek spalinowych trawnikowych, bądź żyłkowych. I.Uwagi do realizacji robót objętych
przedmiotem zamówienia: Koszenie pasa drogowego z traw i chwastów przy drogach
wojewódzkich /w tym: pobocza, skarpa, dno i przeciwskarpa rowu, nasypy/ należy wykonać po
obu stronach drogi, mechanicznie kosiarkami specjalistycznymi na wysięgniku, konstrukcyjnie
dostosowanymi do wykaszania skarp, nasypów, rowów, poboczy. Na terenach zabudowanych
szerokość koszenia za chodnikiem odbywać się będzie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego. Warunki bezpieczeństwa i obsługa maszyn, narzędzi i urządzeń
zastosowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia powinna odpowiadać
Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 stycznia 1998 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn i urządzeń
technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 12 poz. 51), które określa min.,
że: "Niedopuszczalne jest używanie kosiarek specjalistycznych w tym bijakowych,
rotacyjnych:- w odległości mniejszej niż 50 mb od osób postronnych, na terenie kamienistym
lub takim, na którym występują przeszkody trwałe. W razie użycia kosiarek do koszenia traw
w miejscach, w których mogą znajdować się osoby postronne, teren pracy kosiarki powinien
być zabezpieczony przed przypadkowym zbliżeniem się tych osób. Wykaszanie traw
porastających rowy, pobocza dróg, skarpy należy dokonywać przy użyciu kosiarek
konstrukcyjnie dostosowanych do tych prac". Za uszkodzone w trakcie wykonywania usługi
koszenia, słupki, pachołki, znaki drogowe, słupy energetyczne, słupy oświetlenia lamp
ulicznych, itp. urządzenia zlokalizowane w pasie drogowym oraz uszkodzenia mienia osób
trzecich odpowiada Wykonawca robót, który zobowiązany jest, w przypadku dokonania takich
uszkodzeń, dokonać ich naprawy na koszt własny. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia winien dysponować jednostkami sprzętu wymienionymi poniżej: Lp.
Wyszczególnienie (parametry) Minimalna liczba jednostek 1. Kosiarka doczepna (do
ciągników). Zamawiający dopuszcza również wykazanie kosiarek na UNIMOGU lub
pojazdach równoważnych. min. 1 2. Kosiarka wysięgnikowa, min. do wykaszania skarp,
nasypów, dna rowów i poboczy min. 1 3. Kosiarka trawnikowa spalinowa min. 2 4. Kosiarka
żyłkowa lub spalinowa min. 2 Wykonawca przedstawi informacje o dysponowaniu
odpowiednimi potencjałem technicznym, narzędziami i urządzeniami technicznymi wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 1.Lokalizacja robót: Pas drogowy w

ciągu dróg wojewódzkich Nr 789, 791, 792, 793 na obszarze utrzymywanym przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Myszkowie, tj.: 1. DW Nr 789 /relacji: skrzyżowanie Gniazdów/Mzyki –
Koziegłowy – Myszków – Żarki – Niegowa – Tomiszowice – Staromieście skrzyżowanie z DK
46 w m. Lelów/ - dł. 38,8* km /*w tym długość odcinka drugiej jezdni (przeciwny kierunek) w
m. Żarki – dł. 0,3 km/ 2. DW Nr 791* /na odcinku: w miejscowości Poraj: od skrzyżowania
typu rondo ul. Piłsudskiego/ul. Mickiewicza/ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul.
Północną oraz Obwodnica Myszkowa przez miejscowości Postęp – Myszków –
Myszków/Mrzygłód - dł. 10 km *UWAGA: DW nr 791 na odcinku o dł. około 20 km
począwszy od skrzyżowania DK-1 (Poczesna) przez Kolonia Borek – Osiny - Poraj –
Myszków - Postęp - granica z powiatem zawierciańskim (Mrzygłód CPN) wyłączona jest z
zakresu utrzymania, z uwagi na trwającą inwestycje drogową związana z kompleksową
przebudową przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej. 3. DW Nr 792 /relacji: od
skrzyżowania z DW 789 w m. Żarki – Jaworznik – Kotowice – Kroczyce do skrzyżowania z
DK 78/ - dł. 16,4 km 4. DW Nr 793 /relacji: Złoty Potok – Żarki – Myszków – Leśniaki –
rondo (ul. Kielecka w Siewierzu) obwodnica Siewierza do DK 78 (Siewierz) – dł. 32,6 km
Ogółem zakres dróg wojewódzkich: 97,8 km 2. Przewidywany termin realizacji zamówienia: I
termin – do dnia 15. 06. 2020 r. II termin – do dnia 15.08.2020 r. III termin – do dnia
30.09.2020 r. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1.Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wykonania przedmiotu
zamówienia, a w szczególności sprawne i terminowe wykonanie zamówienia. 2. Polecenia
Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
Zamawiającego i zgodnie z warunkami zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do
przystąpienia do realizacji zamówienia zleconego przez Zamawiającego w terminie nie
dłuższym niż trzy dni od momentu złożenia zlecenia i wykonać je w terminie określonym
przez Zamawiającego, wyjątkiem jest zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych,
które uniemożliwią właściwe rozpoczęcie prac. W takim przypadku termin rozpoczęcia prac
ulegnie przesunięciu o okres, w którym zaistniały niekorzystne warunki pogodowe. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do tego aby wszyscy pracownicy wykonujący prace przy
realizacji zamówienia:

posiadali aktualne badania lekarskie,

posiadali aktualne,

udokumentowane przeszkolenie wstępne i okresowe oraz stanowiskowe z zakresu BHP i
Ppoż., przeprowadzone przez osoby do tego uprawnione staraniem i na koszt Wykonawcy.
posiadali odpowiednie kwalifikacje do wykonywanych przez siebie prac,

byli wyposażeni w

wymaganą odrębnymi przepisami odzież ochronną lub ubranie robocze, kamizelkę
ostrzegawczą koloru pomarańczowego (zaleca się wyposażenie odzieży w elementy
odblaskowe ułatwiające spostrzeganie osób, pracujących w rejonie pasa drogowego, przez
kierujących), sprzęt ochrony osobistej, środki czystości. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny i
ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem
zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji usług objętych umową,
jeżeli do ich powstania przyczynili się pracownicy Wykonawcy. Wykonawca powinien zawrzeć
odpowiednie umowy ubezpieczenia dotyczące pojazdów/sprzętu i pracowników.
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności odpowiedzialność cywilna za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pojazdów/sprzętu i pracowników
Wykonawcy oraz osób trzecich powstałe w związku z wykonywanymi pracami, w tym także
ruchem pojazdów mechanicznych. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
oznakowanie i zabezpieczenie robót i usług wykonywanych w pasie drogowym pod ruchem.
Oznakowanie drogi, pojazdów, maszyn i urządzeń w miejscach wykonywanych usług winno
być wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy. 7. Wykonawca zobowiązany jest do:
prowadzenia robót i usług, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu i nie utrudniający
ruchu pojazdów i pieszych,

przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

przestrzegania uwag i zaleceń pracowników Zamawiającego nadzorujących wykonanie robót.
8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 9. Wykonawca jest
zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w okresie trwania realizacji umowy, aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 10. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę ofertową. 11. Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonanych robót, a jego liczba i wydajność powinna gwarantować
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami i terminami określonymi w Umowie. 12. Ustalenia
i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 13. Określenie przez Wykonawcę telefonów
kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego
wykonania zamówienia. 14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 15. W
przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 16. Wszelkie konsekwencje jakie
wynikną z niespełnienia przez Wykonawcę zobowiązań podanych w powyższych punktach
ponosić będzie Wykonawca Zadanie Nr 3 - „Miesięczne utrzymanie czystości na wiadukcie i
skarpach wiaduktu drogowego nad torami PKP, na rondzie im. Kułakowskiego i na skwerze
rozdzielającym ul. Pułaskiego z ul. Kościuszki oraz na skwerze przed Urzędem Miasta
Myszków ciągu DW nr 793 w m. Myszków" 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Koszenie
trawy i samosiejek na skarpach wiaduktu drogowego, na rondzie im. Kułakowskiego przed
Starostwem Powiatowym i na skwerze rozdzielającym ul. Pułaskiego z ul. Kościuszki oraz na
skwerze przed Urzędem Miasta Myszków w ciągu DW nr 793 w m. Myszków - na
powierzchni około 5 000 m2; b) Przycinanie krzewów na rondzie oraz na skwerze przed
Urzędem Miasta Myszków ciągu DW nr 793 w Myszkowie - na powierzchni około 2 100 m2;
c) Bieżące odśnieżanie chodników i schodów wiaduktu drogowego w sezonie zimowym IV
kw. 2020 r., w miarę potrzeb Zamawiającego - na powierzchni około 1 260 m2; d) Bieżące
pielenie chwastów oraz zbieranie śmieci na skarpach wiaduktu i na rondzie - na powierzchni
około 2 400 m2; e) Przycinanie żywopłotu na wiadukcie i skarpach wiaduktu, rondzie oraz na
skwerze przed Urzędem Miasta Myszków oraz na przeciwko dawnego budynku Banku
Śląskiego w Myszkowie (tj. od skrzyżowania z ul. Okrzei w kierunku ronda im.
Kułakowskiego) na całkowitej długości około 1 600 m. 2. Usługi objęte przedmiotem
zamówienia w ramach Zadania nr 3 będą wykonywane na bieżąco każdego miesiąca w
zakresie odpowiednim do pory roku - od kwietnia do grudnia 2020 roku. Utylizacja zebranych
zanieczyszczeń, sposób transportu, rozładunku i składowania odpadów należy do Wykonawcy.
Zebrane zanieczyszczenia należy zagospodarować zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami.
Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie Wykonawca. 4.3. 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: - co najmniej jedna osoba
zatrudniona na podstawie umowy o pracę – kierowca (w zakresie zadania nr 1) - co najmniej
jedna osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę – operator maszyn rolniczych ( w
zakresie zadania nr 2) - co najmniej jedna osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w
zakresie czynności koszenia trawy (w zakresie zadania nr 3) 4.4 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.
4.5 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. Obowiązek ten
wykonawca zrealizuje w terminie 5 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Na
każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany przedstawić 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.
Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie zobligowany
przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o pracę przy
realizacji zamówienia. 4.6 W przypadku, gdy wykonawca nie dochowa, któregokolwiek z
terminu wskazanego w pkt 4.4 lub pkt 4.5, zamawiający obciąży wykonawcę karami
umownymi za każdy dzień zwłoki, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto
wykonawcy. 4.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 4.7.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców. 4.7.2 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. 4.7.3 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.

II.5) Główny kod CPV: 90600000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90612000-0
90620000-9
90914000-7
77112000-8
77314100-5
77310000-6
77340000-5

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
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
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:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był
wykonany: W zakresie zadania 1: 1. Pozimowe zamiatanie: po ustaniu warunków zimowych,
przewidywalny termin do 10.04.2020 r.; 2. Bieżące zamiatanie: 5 razy w okresie wiosennoletnim - szczegółowy termin określa Zamawiający, przewidywany czas rozpoczęcia i
zakończenia prac - od miesiąca maj do miesiąca październik 2020 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 2019/2020. W zakresie zadania 2: I termin – do dnia 15. 06. 2020 r. II termin – do
dnia 15.08.2020 r. III termin – do dnia 30.09.2020 r. W zakresie zadania 3: Usługi objęte
przedmiotem zamówienia w ramach Zadania nr 3 będą wykonywane na bieżąco każdego
miesiąca w zakresie odpowiednim do pory roku - od kwietnia do grudnia 2020 roku.

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: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w
postępowaniu w powyższym zakresie.
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: I. Wymogi co
do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji
zamówienia: - zadanie nr 1 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 okres
korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia:

Zamiatarka

mechaniczna* o charakterystyce technicznej jak poniżej – min. 1 szt. *Zamiatarka
mechaniczna użyta do realizacji zamówienia winna być doczepna do samochodu
ciężarowego skrzyniowego z bezpośrednim zrzutem zanieczyszczeń na skrzynię
samochodu, bądź bezpośrednio zamontowana na samochodzie ciężarowym, wyposażona w
zraszacze boczne oraz drapaki boczne o minimalnej szerokości roboczej 1,00 m, które
usuwają z jezdni także zanieczyszczenia grube, m.in. żwir, drobne kamienie i inne. II.
Wymogi co do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do
realizacji zamówienia: - zadanie nr 2 Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia winien dysponować jednostkami sprzętu wymienionymi poniżej: Lp.
Wyszczególnienie (parametry) Minimalna liczba jednostek 1. Kosiarka doczepna (do
ciągników). Zamawiający dopuszcza również wykazanie kosiarek na UNIMOGU lub
pojazdach równoważnych. min. 1 2. Kosiarka wysięgnikowa, min. do wykaszania skarp,
nasypów, dna rowów i poboczy min. 1 3. Kosiarka trawnikowa spalinowa min. 2 4.
Kosiarka żyłkowa lub spalinowa min. 2 Wykonawca przedstawi informacje o dysponowaniu
odpowiednimi potencjałem technicznym, narzędziami i urządzeniami technicznymi wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 2) Nie podlegać wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy Pzp.
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:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 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:
- 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 7 (dla Zadania nr 1 oraz dla Zadania nr 2). 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 6 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 – załączniki od nr 2.1
do nr 2.3 – w zależności od złożonej oferty Wykonawcy, tzn. w zależności od tego o jaką
część zamówienia ubiega się Wykonawca. - Oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu – załącznik Nr 3 do SIWZ Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu – załącznik nr 4. - 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 6 do SIWZ) – jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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:

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:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:

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:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

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
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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:
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:

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:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
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: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

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: 2020-03-10, 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: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr:

1 Nazwa:

Mechaniczne zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych
utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie

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:a) ręczne i mechaniczne pozimowe zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i
powiatowych na całkowitej długości 127.500,0 m, z czego: 63.000,0 m - do realizacji w ciągu
dróg wojewódzkich oraz 64.500,0 m - do realizacji w ciągu dróg powiatowych; b) bieżące (w
okresie wiosenno-letnim) mechaniczne zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich na długości
63.000,0 m. I.Wymogi i uwagi do realizacji zamówienia w ramach pozimowego zamiatania jezdni
dróg: Pozimowe zamiatanie jezdni dróg wojewódzkich i powiatowych należy wykonać na średniej
szerokości ok. 2,00 m począwszy od krawężników, również na środkowej osi jezdni - niezależnie
od szerokości zanieczyszczeń /jeżeli zalega/, w zatokach autobusowych i pasach postojowych oraz
w obrębie wyniesionych azyli dla pieszych (tu: również z górnej nawierzchni azyli), rond, wysp
rozdzielających pasy ruchu, itp. Zamiatanie w miejscach trudno dostępnych oraz w obrębie i z
górnej powierzchni wyniesionych azyli w ciągu przejść dla pieszych i wysp rozdzielających pasy
ruchu, należy wykonać poprzez ręczne odspojenie zalegającego po okresie zimowym piasku i
błota, po czym zanieczyszczenia zebrać ręcznie lub zamiatarką mechaniczną. Prace związane z
pozimowym zamiataniem jezdni dróg należy wykonać w taki sposób, by po ich wykonaniu teren
prac pozbawiony był jakichkolwiek resztek zalegającego piasku, błota czy innych sypkich
pozimowych zanieczyszczeń. Utylizacja zebranych zanieczyszczeń, sposób transportu, rozładunku
i składowania odpadów należy do Wykonawcy. Zebrane zanieczyszczenia należy zagospodarować

zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami. Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie
Wykonawca. II. Wymogi i uwagi do realizacji zamówienia w ramach bieżącego zamiatania jezdni
dróg wojewódzkich: Bieżące zamiatanie jezdni w ciągu dróg wojewódzkich należy wykonać 5
(pięć) razy, w określonym przez zamawiającego czasie, w przewidywanym okresie od miesiąca
maj do miesiąca październik/2020 r., na średniej szerokości jezdni około 1,0÷1,50 m począwszy
od krawężników, w zatokach autobusowych i pasach postojowych oraz w obrębie wyniesionych
azyli dla pieszych (tu: również z górnej nawierzchni azyli – jeżeli zalega), rond, wysp
rozdzielających pasy ruchu, itp. Zamiatanie wyznaczonych miejsc należy wykonać poprzez
mechaniczne zebranie zanieczyszczeń z uwzględnieniem ręcznego zamiatania w miejscach trudno
dostępnych do wykonania za pomocą zamiatarki mechanicznej. Prace związane z bieżącym
zamiataniem jezdni dróg należy wykonać w taki sposób, by po ich wykonaniu teren prac
pozbawiony był jakichkolwiek resztek zalegającego piasku, błota czy innych sypkich
zanieczyszczeń. Utylizacja zebranych zanieczyszczeń, sposób transportu, rozładunku i
składowania odpadów należy do Wykonawcy. Zebrane zanieczyszczenia należy zagospodarować
zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami. Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie
Wykonawca. III. Wymogi co do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
niezbędnym do realizacji zamówienia: 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 okres korzystania z nich przy
wykonywaniu przedmiotu zamówienia:

Zamiatarka mechaniczna* o charakterystyce

technicznej jak poniżej – min. 1 szt. *Zamiatarka mechaniczna użyta do realizacji zamówienia
winna być doczepna do samochodu ciężarowego skrzyniowego z bezpośrednim zrzutem
zanieczyszczeń na skrzynię samochodu, bądź bezpośrednio zamontowana na samochodzie
ciężarowym, wyposażona w zraszacze boczne oraz drapaki boczne o minimalnej szerokości
roboczej 1,00 m, które usuwają z jezdni także zanieczyszczenia grube, m.in. żwir, drobne
kamienie i inne. 2. Lokalizacja robót: Drogi wojewódzkie i powiatowe będące w zakresie
utrzymywania przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie. Szczegółowy wykaz i zakres miejsc
objętych pozimowym i bieżącym zamiataniem określa załącznik do niniejszego opisu przedmiotu
zamówienia. 3. Termin realizacji zamówienia: 1. Pozimowe zamiatanie: po ustaniu warunków
zimowych, przewidywalny termin do 10.04.2020 r.; 2. Bieżące zamiatanie: 5 razy w okresie
wiosenno-letnim - szczegółowy termin określa Zamawiający, przewidywany czas rozpoczęcia i
zakończenia prac - od miesiąca maj do miesiąca październik 2020 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
2019/2020. 4.Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość,
zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi wykonania przedmiotu zamówienia, a w
szczególności sprawne i terminowe wykonanie zamówienia, posiadania sprawnych jednostek
sprzętowych o charakterystyce i wymaganiu określonym w niniejszym postępowaniu. 2. Polecenia
Zamawiającego powinny być wykonane przez Wykonawcę w czasie określonym przez
Zamawiającego. 3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 4.
Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z
ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 5. Określenie przez Wykonawcę telefonów
kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego
wykonania części zamówienia. 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, ani jego części. 7.
W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców, Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 8. Wszelkie konsekwencje jakie wynikną z
niespełnienia przez Wykonawcę zobowiązań podanych z powyższych punktach ponosić będzie
Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 90612000-0, 90620000-9, 90914000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 20,00
Kryterium społeczne

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Pozimowe zamiatanie: po ustaniu warunków zimowych,
przewidywalny termin do 10.04.2020 r.; 2. Bieżące zamiatanie: 5 razy w okresie wiosenno-letnim
- szczegółowy termin określa Zamawiający, przewidywany czas rozpoczęcia i zakończenia prac od miesiąca maj do miesiąca październik 2020 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 2019/2020.

Część
nr:

Mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na obszarze
2 Nazwa: objętym bieżącym utrzymaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie
w sezonie 2020.

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:Obustronne mechaniczne koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na obszarze
objętym bieżącym utrzymaniem przez Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, należy wykonać w
następującym zakresie: a) Obustronne mechaniczne wykoszenie traw, chwastów i samosiejek z
pasa drogowego dróg wojewódzkich należy wykonać po obu stronach drogi, trzy razy w ciągu
sezonu wiosenno-letniego 2020 r. Koszenie należy wykonać na szerokości min. 3,00 m od
zewnętrznej krawędzi utwardzonego pobocza, bądź krawędzi drogi, w przypadku istnienia rowu
przydrożnego także skarpy, dno, przeciwskarpy rowu i na odległości do 1,0 m od zewnętrznej
krawędzi skarpy rowu, skarp i nasypów zlokalizowanych w obrębie wiaduktów drogowych, za
chodnikiem, w obrębie skrzyżowań i łuków poziomych dróg oraz łuków wewnętrznych dróg
podporządkowanych. b) Na odcinku DW nr 791 będącym Obwodnicą Myszkowa mechaniczne
koszenie należy wykonać również w rejonie dróg obsługi technicznej, pod wiaduktami
drogowymi w obszarze granic pasa drogowego, nasypów i skarp wiaduktów drogowych (5
wiaduktów drogowych), powierzchni rowów, skarp, nasypów, w obrębie barier ochronnych,
znaków, lamp oświetlenia ulicznego, itp. (przybliżona powierzchni koszenia obszaru Obwodnicy

Myszkowa około 268 000 m2) c) Wykoszenie traw i chwastów na wysepkach, skrzyżowaniach o
ruchu okrężnym, tj. rondach (6 rond), wyspach i terenach rozdzielających pasy ruchu, trawnikach,
dookoła słupków znaków drogowych, pachołków, drzew, poręczy drogowych, barier
energochłonnych, słupów energetycznych, lamp oświetlenia ulicznego, itp. elementów
znajdujących się w pasie drogowym, należy wykonać za pomocą kosiarek spalinowych
trawnikowych, bądź żyłkowych. I.Uwagi do realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia:
Koszenie pasa drogowego z traw i chwastów przy drogach wojewódzkich /w tym: pobocza,
skarpa, dno i przeciwskarpa rowu, nasypy/ należy wykonać po obu stronach drogi, mechanicznie
kosiarkami specjalistycznymi na wysięgniku, konstrukcyjnie dostosowanymi do wykaszania
skarp, nasypów, rowów, poboczy. Na terenach zabudowanych szerokość koszenia za chodnikiem
odbywać się będzie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego. Warunki bezpieczeństwa i
obsługa maszyn, narzędzi i urządzeń zastosowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia
powinna odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12
stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn i
urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 12 poz. 51), które określa
min., że: "Niedopuszczalne jest używanie kosiarek specjalistycznych w tym bijakowych,
rotacyjnych:- w odległości mniejszej niż 50 mb od osób postronnych, na terenie kamienistym lub
takim, na którym występują przeszkody trwałe. W razie użycia kosiarek do koszenia traw w
miejscach, w których mogą znajdować się osoby postronne, teren pracy kosiarki powinien być
zabezpieczony przed przypadkowym zbliżeniem się tych osób. Wykaszanie traw porastających
rowy, pobocza dróg, skarpy należy dokonywać przy użyciu kosiarek konstrukcyjnie
dostosowanych do tych prac". Za uszkodzone w trakcie wykonywania usługi koszenia, słupki,
pachołki, znaki drogowe, słupy energetyczne, słupy oświetlenia lamp ulicznych, itp. urządzenia
zlokalizowane w pasie drogowym oraz uszkodzenia mienia osób trzecich odpowiada Wykonawca
robót, który zobowiązany jest, w przypadku dokonania takich uszkodzeń, dokonać ich naprawy na
koszt własny. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia winien dysponować
jednostkami sprzętu wymienionymi poniżej: Lp. Wyszczególnienie (parametry) Minimalna liczba
jednostek 1. Kosiarka doczepna (do ciągników). Zamawiający dopuszcza również wykazanie
kosiarek na UNIMOGU lub pojazdach równoważnych. min. 1 2. Kosiarka wysięgnikowa, min. do
wykaszania skarp, nasypów, dna rowów i poboczy min. 1 3. Kosiarka trawnikowa spalinowa min.
2 4. Kosiarka żyłkowa lub spalinowa min. 2 Wykonawca przedstawi informacje o dysponowaniu
odpowiednimi potencjałem technicznym, narzędziami i urządzeniami technicznymi wraz z

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 1.Lokalizacja robót: Pas drogowy w ciągu
dróg wojewódzkich Nr 789, 791, 792, 793 na obszarze utrzymywanym przez Powiatowy Zarząd
Dróg w Myszkowie, tj.: 1. DW Nr 789 /relacji: skrzyżowanie Gniazdów/Mzyki – Koziegłowy –
Myszków – Żarki – Niegowa – Tomiszowice – Staromieście skrzyżowanie z DK 46 w m. Lelów/ dł. 38,8* km /*w tym długość odcinka drugiej jezdni (przeciwny kierunek) w m. Żarki – dł. 0,3
km/ 2. DW Nr 791* /na odcinku: w miejscowości Poraj: od skrzyżowania typu rondo ul.
Piłsudskiego/ul. Mickiewicza/ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Północną oraz Obwodnica
Myszkowa przez miejscowości Postęp – Myszków – Myszków/Mrzygłód - dł. 10 km *UWAGA:
DW nr 791 na odcinku o dł. około 20 km począwszy od skrzyżowania DK-1 (Poczesna) przez
Kolonia Borek – Osiny - Poraj – Myszków - Postęp - granica z powiatem zawierciańskim
(Mrzygłód CPN) wyłączona jest z zakresu utrzymania, z uwagi na trwającą inwestycje drogową
związana z kompleksową przebudową przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej. 3. DW Nr
792 /relacji: od skrzyżowania z DW 789 w m. Żarki – Jaworznik – Kotowice – Kroczyce do
skrzyżowania z DK 78/ - dł. 16,4 km 4. DW Nr 793 /relacji: Złoty Potok – Żarki – Myszków –
Leśniaki – rondo (ul. Kielecka w Siewierzu) obwodnica Siewierza do DK 78 (Siewierz) – dł. 32,6
km Ogółem zakres dróg wojewódzkich: 97,8 km
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 77112000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 20,00

Kryterium społeczne

20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:I termin – do dnia 15. 06. 2020 r. II termin – do dnia
15.08.2020 r. III termin – do dnia 30.09.2020 r.

- „Miesięczne utrzymanie czystości na wiadukcie i skarpach wiaduktu
Część
nr:

3 Nazwa:

drogowego nad torami PKP, na rondzie im. Kułakowskiego i na skwerze
rozdzielającym ul. Pułaskiego z ul. Kościuszki oraz na skwerze przed Urzędem
Miasta Myszków ciągu DW nr 793 w m. Myszków"

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:a) Koszenie trawy i samosiejek na skarpach wiaduktu drogowego, na rondzie im.
Kułakowskiego przed Starostwem Powiatowym i na skwerze rozdzielającym ul. Pułaskiego z ul.
Kościuszki oraz na skwerze przed Urzędem Miasta Myszków w ciągu DW nr 793 w m. Myszków
- na powierzchni około 5 000 m2; b) Przycinanie krzewów na rondzie oraz na skwerze przed
Urzędem Miasta Myszków ciągu DW nr 793 w Myszkowie - na powierzchni około 2 100 m2; c)
Bieżące odśnieżanie chodników i schodów wiaduktu drogowego w sezonie zimowym IV kw. 2020
r., w miarę potrzeb Zamawiającego - na powierzchni około 1 260 m2; d) Bieżące pielenie
chwastów oraz zbieranie śmieci na skarpach wiaduktu i na rondzie - na powierzchni około 2 400
m2; e) Przycinanie żywopłotu na wiadukcie i skarpach wiaduktu, rondzie oraz na skwerze przed
Urzędem Miasta Myszków oraz na przeciwko dawnego budynku Banku Śląskiego w Myszkowie
(tj. od skrzyżowania z ul. Okrzei w kierunku ronda im. Kułakowskiego) na całkowitej długości
około 1 600 m. 2. Usługi objęte przedmiotem zamówienia w ramach Zadania nr 3 będą
wykonywane na bieżąco każdego miesiąca w zakresie odpowiednim do pory roku - od kwietnia
do grudnia 2020 roku. Utylizacja zebranych zanieczyszczeń, sposób transportu, rozładunku i
składowania odpadów należy do Wykonawcy. Zebrane zanieczyszczenia należy zagospodarować
zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami. Koszty uzgodnień i opłat z tego tytułu poniesie
Wykonawca.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90600000-3, 77314100-5, 77310000-6, 77340000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena brutto

60,00

Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Usługi objęte przedmiotem zamówienia w ramach Zadania
nr 3 będą wykonywane na bieżąco każdego miesiąca w zakresie odpowiednim do pory roku - od
kwietnia do grudnia 2020 roku.

