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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:219372-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kłodzko: Usługi odśnieżania
2018/S 096-219372

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku
890723858
ul. Objazdowa 20
Kłodzko
57-300
Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Jaranowska
Tel.:  +48 748680182
E-mail: a.jaranowska@zdp.klodzko.pl 
Faks:  +48 748680190
Kod NUTS: PL51
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdp.bip.klodzko.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.zdp.bip.klodzko.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie drogami powiatowymi

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego w sezonach zimowych 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021
Numer referencyjny: ZDP.2000/AZ/18/2018

II.1.2) Główny kod CPV
90620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:a.jaranowska@zdp.klodzko.pl
http://www.zdp.bip.klodzko.pl/
http://www.zdp.bip.klodzko.pl/
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu
Kłodzkiego w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021”
2. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego są: usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg
powiatowych na terenie powiatu kłodzkiego podczas trzech sezonów zimowych: 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021.
3. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na: 20 zadań.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 20

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie miasta Kłodzko, gminy Kłodzko i gminy Bystrzyca
Kłodzka oraz pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej”
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej,
usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności), materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania
w czasie zimowego utrzymania dróg - na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, zjazdach, podjazdach,
nieregularnie na prostych odcinkach.
Wymagania sprzętowe:
• nośnik samochodowy, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, dostosowany do montażu
piaskarko-solarki, pługu średniego oraz pługu ciężkiego - 1 szt.;

• piaskarko-solarka o ładowności co najmniej 3 m3 - 1 szt.;
• pług średni - 1 szt.;
• pług ciężki - 1 szt.;
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych: 900 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 100 godzin;
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Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 182,52 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Kłodzko i gminy Bystrzyca Kłodzka oraz
pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej”
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej,
usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności), materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania
w czasie zimowego utrzymania dróg - na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, zjazdach, podjazdach,
nieregularnie na prostych odcinkach.
Wymagania sprzętowe:
• nośnik samochodowy, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, dostosowany do montażu
piaskarko-solarki, pługu średniego oraz pługu ciężkiego - 1 szt.;

• piaskarko-solarka o ładowności co najmniej 3 m3 - 1 szt.;
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• pług średni - 1 szt.;
• pług ciężki - 1 szt.;
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych: 900 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 100 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 182,52 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Kłodzko, gminy Szczytna i gminy Polanica
Zdrój oraz pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej”
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej,
usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności), materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania
w czasie zimowego utrzymania dróg - na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, zjazdach, podjazdach,
nieregularnie na prostych odcinkach.
Wymagania sprzętowe:
• nośnik samochodowy, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, dostosowany do montażu
piaskarko-solarki, pługu średniego oraz pługu ciężkiego - 1 szt.;

• piaskarko-solarka o ładowności co najmniej 3 m3 - 1 szt.;
• pług średni - 1 szt.;
• pług ciężki - 1 szt.;
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych: 1 500 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 180 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 304,56 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Kłodzko, gminy Szczytna, gminy Duszniki Zdrój
i Gminy Radków oraz pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie OD nr 1 w Szczytnej"
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej,
usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności), materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania
w czasie zimowego utrzymania dróg - na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, zjazdach, podjazdach,
nieregularnie na prostych odcinkach.
Wymagania sprzętowe:
• nośnik samochodowy, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, dostosowany do montażu
piaskarko-solarki, pługu średniego oraz pługu ciężkiego - 1 szt.;

• piaskarko-solarka o ładowności co najmniej 3 m3 - 1 szt.;
• pług średni - 1 szt.;
• pług ciężki - 1 szt.;
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych: 1 350 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 150 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 273,78 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Lewin Kłodzki, gminy Szczytna, gminy
Duszniki Zdrój oraz pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej”
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej,
usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności), materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania
w czasie zimowego utrzymania dróg - na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, zjazdach, podjazdach,
nieregularnie na prostych odcinkach.
Wymagania sprzętowe:
• nośnik samochodowy, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, dostosowany do montażu
piaskarko-solarki, pługu średniego oraz pługu ciężkiego - 1 szt.;

• piaskarko-solarka o ładowności co najmniej 3 m3 - 1 szt.;
• pług średni - 1 szt.;
• pług ciężki - 1 szt.;
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych: 1 350 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 150 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 273,78 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Lewin Kłodzki oraz pogotowie dyspozycyjno-
sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej”
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej,
usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności), materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania
w czasie zimowego utrzymania dróg - na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, zjazdach, podjazdach,
nieregularnie na prostych odcinkach.
Wymagania sprzętowe:
• nośnik samochodowy, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, dostosowany do montażu
piaskarko-solarki, pługu średniego oraz pługu ciężkiego - 1 szt.;

• piaskarko-solarka o ładowności co najmniej 3 m3 - 1 szt.;
• pług średni - 1 szt.;
• pług ciężki - 1 szt.;
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
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• odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych: 1 350 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 150 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 273,78 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka i gminy Kłodzko oraz
pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej”
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej,
usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności), materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania
w czasie zimowego utrzymania dróg - na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, zjazdach, podjazdach,
nieregularnie na prostych odcinkach.
Wymagania sprzętowe:
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• nośnik samochodowy, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, dostosowany do montażu
piaskarko-solarki, pługu średniego oraz pługu ciężkiego - 1 szt.;

• piaskarko-solarka o ładowności co najmniej 3 m3 - 1 szt.;
• pług średni - 1 szt.;
• pług ciężki - 1 szt.;
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych: 650 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 60 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 131,49 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Załadunek materiałów uszorstniających na pługopiaskarki oraz pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie
Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej”
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: załadunek materiałów do zwalczania śliskości, na sprzęt wykorzystywany
przy Zimowym Utrzymaniu Dróg na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej, ul. Bobrownicka 1A,
57-330 Szczytna oraz interwencyjne usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności na wezwanie
Zamawiającego.
Wymagania sprzętowe:

• ładowarka, sprawna technicznie o minimalnej pojemności łyżki: 1,0 m3.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• załadunek materiałów uszorstniających: 650 godzin;
• odśnieżanie (interwencyjne): 90 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 750 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 86,13 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Załadunek materiałów uszorstniających na pługopiaskarki na bazie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w
Kłodzku”
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Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Kłodzko.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: załadunek materiałów do zwalczania śliskości, na sprzęt wykorzystywany przy
Zimowym Utrzymaniu Dróg na bazie siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20,
57-300 Kłodzko oraz interwencyjne usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności na wezwanie
Zamawiającego.
Wymagania sprzętowe:

• ładowarka, sprawna technicznie o minimalnej pojemności łyżki: 1,0 m3.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• załadunek materiałów uszorstniających: 600 godzin;
• odśnieżanie (interwencyjne): 60 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 58,32 PLN

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie miasta Lądek Zdrój i gminy Stronie Śląskie oraz
pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej”
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej,
usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności), materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania
w czasie zimowego utrzymania dróg - na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, zjazdach, podjazdach,
nieregularnie na prostych odcinkach.
Wymagania sprzętowe:
• nośnik samochodowy, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, dostosowany do montażu
piaskarko-solarki, pługu średniego oraz pługu ciężkiego - 1 szt.;

• piaskarko-solarka o ładowności co najmniej 3 m3 - 1 szt.;
• pług średni - 1 szt.;
• pług ciężki - 1 szt.;
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych: 2 000 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 210 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczy-wista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 405,27 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Lądek Zdrój i gminy Bystrzyca Kłodzka oraz
pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej”
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej,
usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności), materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania
w czasie zimowego utrzymania dróg - na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, zjazdach, podjazdach,
nieregularnie na prostych odcinkach.
Wymagania sprzętowe:
• nośnik samochodowy, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, dostosowany do montażu
piaskarko-solarki, pługu średniego oraz pługu ciężkiego - 2 szt.;

• piaskarko-solarka o ładowności co najmniej 3 m3 - 2 szt.;
• pług średni - 2 szt.;
• pług ciężki - 2 szt.;
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych: 1 500 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 150 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 303,75 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka oraz pogotowie
dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej”
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej,
usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności), materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania
w czasie zimowego utrzymania dróg - na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, zjazdach, podjazdach,
nieregularnie na prostych odcinkach.
Wymagania sprzętowe:
• nośnik samochodowy, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, dostosowany do montażu
piaskarko-solarki, pługu średniego oraz pługu ciężkiego - 2 szt.;

• piaskarko-solarka o ładowności co najmniej 3 m3 - 2 szt.;
• pług średni - 2 szt.;
• pług ciężki - 2 szt.;
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
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• odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych: 2 000 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 180 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 404,46 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Międzylesie i gminy Bystrzyca Kłodzka oraz
pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej”
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej,
usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności), materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania
w czasie zimowego utrzymania dróg - na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, zjazdach, podjazdach,
nieregularnie na prostych odcinkach.
Wymagania sprzętowe:
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• nośnik samochodowy, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, dostosowany do montażu
piaskarko-solarki, pługu średniego oraz pługu ciężkiego - 2 szt.;

• piaskarko-solarka o ładowności co najmniej 3 m3 - 2 szt.;
• pług średni - 2 szt.;
• pług ciężki - 2 szt.;
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych: 2 000 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 210 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 405,27 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Załadunek materiałów uszorstniających na pługopiaskarki oraz pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie
Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej”
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: załadunek materiałów do zwalczania śliskości, na sprzęt wykorzystywany przy
Zimowym Utrzymaniu Dróg na bazie siedziby Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Zamenhofa
41, 57-500 Bystrzyca Kłodzka oraz interwencyjne usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności na
wezwanie Zamawiającego.
Wymagania sprzętowe:

• ładowarka, sprawna technicznie o minimalnej pojemności łyżki: 1,0 m3.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• załadunek materiałów uszorstniających: 1 100 godzin;
• odśnieżanie (interwencyjne): 120 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 1 440 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 146,88 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Kłodzko oraz pogotowie dyspozycyjno-
sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie”
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Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej,
usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności), materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania
w czasie zimowego utrzymania dróg - na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, zjazdach, podjazdach,
nieregularnie na prostych odcinkach.
Wymagania sprzętowe:
• nośnik samochodowy, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, dostosowany do montażu
piaskarko-solarki, pługu średniego oraz pługu ciężkiego - 1 szt.;

• piaskarko-solarka o ładowności co najmniej 3 m3 - 1 szt.;
• pług średni - 1 szt.;
• pług ciężki - 1 szt.;
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych: 1 150 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 150 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 233,82 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie miasta Nowa Ruda oraz pogotowie dyspozycyjno-
sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie”
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej,
usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności), materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania
w czasie zimowego utrzymania dróg - na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, zjazdach, podjazdach,
nieregularnie na prostych odcinkach.
Wymagania sprzętowe:
• nośnik samochodowy, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, dostosowany do montażu
piaskarko-solarki, pługu średniego oraz pługu ciężkiego - 1 szt.;

• piaskarko-solarka o ładowności co najmniej 3 m3 - 1 szt.;
• pług średni - 1 szt.;
• pług ciężki - 1 szt.;
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych: 900 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 100 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 182,52 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Radków oraz pogotowie dyspozycyjno-
sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie”
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej,
usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności), materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania
w czasie zimowego utrzymania dróg - na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, zjazdach, podjazdach,
nieregularnie na prostych odcinkach.
Wymagania sprzętowe:
• nośnik samochodowy, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, dostosowany do montażu
piaskarko-solarki, pługu średniego oraz pługu ciężkiego - 1 szt.;

• piaskarko-solarka o ładowności co najmniej 3 m3 - 1 szt.;
• pług średni - 1 szt.;
• pług ciężki - 1 szt.;
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych: 1 150 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 150 godzin;
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Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 233,82 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Radków oraz gminy Nowa Ruda oraz
pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie”
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej,
usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności), materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania
w czasie zimowego utrzymania dróg - na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, zjazdach, podjazdach,
nieregularnie na prostych odcinkach.
Wymagania sprzętowe:
• nośnik samochodowy, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, dostosowany do montażu
piaskarko-solarki, pługu średniego oraz pługu ciężkiego - 1 szt.;

• piaskarko-solarka o ładowności co najmniej 3 m3 - 1 szt.;
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• pług średni - 1 szt.;
• pług ciężki - 1 szt.;
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych: 1 150 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 150 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 233,82 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Nowa Ruda oraz pogotowie dyspozycyjno-
sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie”
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych (zwalczanie śliskości zimowej,
usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności), materiałami wykorzystywanymi do ich posypywania
w czasie zimowego utrzymania dróg - na ostrych łukach, skrzyżowaniach z drogami, zjazdach, podjazdach,
nieregularnie na prostych odcinkach.
Wymagania sprzętowe:
• nośnik samochodowy, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, dostosowany do montażu
piaskarko-solarki, pługu średniego oraz pługu ciężkiego - 2 szt.;

• piaskarko-solarka o ładowności co najmniej 3 m3 - 2 szt.;
• pług średni - 2 szt.;
• pług ciężki - 2 szt.;
Pługi odśnieżne powinny być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych: 850 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 100 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 172,53 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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„Załadunek materiałów uszorstniających na pługopiaskarki oraz pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie
Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie”
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rejon Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres zadania obejmuje: załadunek materiałów do zwalczania śliskości, na sprzęt wykorzystywany przy
Zimowym Utrzymaniu Dróg na bazie siedziby Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie, ul. Młyńska 10,
57-400 Nowa Ruda oraz interwencyjne usuwanie śniegu z jezdni dla utrzymania przejezdności na wezwanie
Zamawiającego.
Wymagania sprzętowe:

• ładowarka, sprawna technicznie o minimalnej pojemności łyżki: 1,0 m3.
Zakładana ilość pracy:
Na podstawie średniej liczby godziny wykonywania zadania w okresie minionych 3 lat zakładana ilość godzin
wynosi:
• załadunek materiałów uszorstniających: 750 godzin;
• odśnieżanie (interwencyjne): 90 godzin;
• dyżur na Obwodzie Drogowym: 750 godzin;
Powyższe wielkości stanowią podstawę do kalkulacji cen oferty, z zastrzeżeniem, że rzeczywista ilość godzin
wykonywania usługi, zadysponowana przez Zamawiającego do wykonania, może być zarówno większa jak i
mniejsza co uwarunkowane będzie rzeczywistymi warunkami atmosferycznymi.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.4.2021 r.
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2. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 1 % ceny brutto podanej w ofercie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 94,77 PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie dokonuje opisu spełnienia warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dn. 23.4.1964 r. Kodeks
Cywilny i ustawie z dn. 29.1.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (dalej: ustawa Pzp).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia.
3. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zamiany umowy oraz określenie warunków zmian zostało zawarte w
załączniku nr 11 do SIWZ - wzór umowy.
4. Wymagania zatrudnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie
realizacji zamówienia zostały określone w SIWZ (rozdział 4 ust. 5) oraz w załączniku nr 11 do SIWZ - wzór
umowy.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
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IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/07/2018
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/07/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko, pokój nr 18.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający żąda złożenia wraz ofertą aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie
wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, stanowiącego wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca:
1) nie podlega wykluczeniu;
2) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”. Jednolity dokument przygotowany
przez Zamawiającego z wykorzystaniem narzędzia ESPD dla przedmiotowego postępowania jest dostępny
na stronie internetowej Zamawiającego: www.zdp.bip.klodzko.pl, w miejscu zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu oraz niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, wraz z ofertą składa także JEDZ dotyczący tych podmiotów.
4. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisów oraz oświadczeń,
o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126).
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a także w
przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. rozporządzenia.

www.zdp.bip.klodzko.pl
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6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy
Pzp.
8. Zmawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny
ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9. Okres związania ofertą, o którym mowa w sekcji IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania z
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, którą można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe
informację zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienie lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisanie
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać
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się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony art. 180 ust 5 ustawy Pzp zadanie
drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/05/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

