
Ogłoszenie nr 649091-N-2018 z dnia 2018-11-16 r.  

Zarząd Dróg Powiatowych: „Zimowe utrzymanie dróg na drogach powiatowych Powiatu Kłodzkiego w sezonach 

zimowych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021” 

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  

Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie  

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich 

siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 890723858, ul. Objazdowa  20 , 57-300  

Kłodzko, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748680180, e-mail sekretariat@zdp.klodzko.pl, faks 748680190.  

Adres strony internetowej (URL): www.zdp.bip.klodzko.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.zdp.bip.klodzko.pl  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  

Tak  

www.zdp.bip.klodzko.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: w formie pisemnej  

Adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Objazdowa 20, 57-300 Kłodzko - SEKRETARIAT pokój nr 1  

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie 

dostępne Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg na drogach powiatowych Powiatu 

Kłodzkiego w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021”  

Numer referencyjny: ZDP.2000/AZ/33/2018  

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:  

Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

Wykonawcy – Wykonawca może uzyskać zamówienie na dowolną ilość zadań.  

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: 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: 4 zadania 1) ZADANIE NR 1: „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” 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 lub inny pojazd, sprawny 

technicznie, z napędem na minimum dwie osie, wyposażony w piaskarko-solarkę i pług średni - 1 szt.; • piaskarko - 

solarka o ładowności co najmniej 4 m3 - 1 szt.; • pług średni - 1 szt.; Pług odśnieżny powinien 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. 2) ZADANIE NR 2: „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” 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 lub inny pojazd, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, wyposażony w 

piaskarko-solarkę i pług średni - 1 szt.; • piaskarko - solarka o ładowności co najmniej 4 m3 - 1 szt.; • pług średni - 1 szt.; 

Pług odśnieżny powinien 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. 3) 

ZADANIE NR 3: „Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Lewin Kłodzki oraz pogotowie 

dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej” 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 lub inny pojazd, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, wyposażony w 

piaskarko-solarkę i pług średni - 1 szt.; • piaskarko - solarka o ładowności co najmniej 4 m3 - 1 szt.; • pług średni - 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. 4) 

ZADANIE NR 4: „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” 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 lub inny pojazd, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, 

wyposażony w piaskarko-solarkę i pług średni - 1 szt.; • piaskarko - solarka o ładowności co najmniej 4 m3 - 1 szt.; • pług 

średni - 1 szt.; Pług odśnieżny powinien 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. 4. Wykonawca prowadzi Zimowe Utrzymanie Dróg w standardach wyznaczonych przez 

Zamawiającego, opisanych w: Planie Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych na sezon zimowy 2018/2019, 2019/2020. 

2020/2021 - stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby koordynatora 

będącego w całodobowym kontakcie telefonicznym z przedstawicielami Zamawiającego. Dyspozycje wykonywania 

usługi zimowego utrzymania w imieniu Zamawiającego wydają upoważnione do tego osoby. 6. Wykonawca podejmujący 

się realizacji zamówienia zapewnia całodobową gotowość do świadczenia usług Zimowego Utrzymania Dróg przez 24 

godziny na dobę, 7 dni w tygodniu (wliczając dni powszednie, niedziele i święta) i realizację takich usług w wyniku 

zgłoszenia przez Zamawiającego telefonicznych dyspozycji w tym zakresie z zachowaniem ustalonego czasu reakcji 

Wykonawcy, który rozumie się jako wyrażony w minutach maksymalny okres czasu jaki może upłynąć od chwili wydania 

przez Zamawiającego dyspozycji do realizacji usługi Zimowego Utrzymania Dróg w danym rejonie a rozpoczęciem 

wykonywania tych usług. CZAS REAKCJI WYKONAWCY STANOWI JEDNO Z KRYTERIÓW OCENY OFERTY, ODNOSZĄCE SIĘ 

DO JAKOŚCI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (patrz rozdz. XVIII SIWZ) 7. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji przedmiotu zamówienia sprzętem o parametrach i wyposażeniu określonym w niniejszej SIWZ. W przypadku 

awarii sprzętu, który będzie związany z wykonywaniem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie 

powiadomić o tym przedstawiciela Zamawiającego i zapewnić na własny koszt i ryzyko sprzęt zastępczy o takich samych 

lub porównywalnych parametrach technicznych określonych w niniejszej SIWZ, nie później niż do 2 godzin od momentu 

zgłoszenia o awarii przedstawicielowi Zamawiającego. Pojazdy samochodowe przystosowane do prac związanych z 

Zimowym Utrzymaniem Dróg (oznakowanie sprzętu w lampy ostrzegawcze koloru pomarańczowego i znaki drogowe na 

piaskarko-solarkach C-9, A-28 (foliowane)), powinny: 1) posiadać aktualne okresowe badania techniczne 2) posiadać 

obowiązkową polisę ubezpieczeniową OC 8. Zabezpieczenie materiałów uszorstniających (w postaci m.in.: piasku i soli 

drogowej) leży po stronie Zamawiającego. Będą one składowane na bazie: Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej (ul. 

Bobrownicka 1a, Szczytna), Obwodu Drogowego nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej (ul. Zamenhofa 41. Bystrzyca Kłodzka), 

Obwodu Drogowego nr 3 w Nowej Rudzie (ul. Młyńska 10, Nowa Ruda) oraz na placu przy siedzibie Zarządu Dróg 

Powiatowych w Kłodzku (ul. Objazdowa 20, Kłodzko). 9. W celu kontroli realizacji zadań Wykonawca zobowiązany jest 

do wyrażenia zgody na zamontowanie zintegrowanych modułów GPS wraz z czujnikami umożliwiającymi lokalizację 

sprzętu oraz rejestrację jego pracy (praca pługa i piaskarki) na sprzęcie obsługującym zimowe utrzymanie dróg. Montażu 

dokona firma specjalizująca się w obsłudze tego typu urządzeń na zlecenie i koszt Zamawiającego. Abonament za 



monitoring systemu GPS pokryje Zamawiający, natomiast Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia sprzętu do 

montażu i utrzymania sprawnych modułów przez okres obowiązywania umowy. Po zakończeniu zimowego utrzymania 

dróg urządzenia zostaną zdemontowane przez Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia urządzeń GPS lub czujników z 

winy Wykonawcy lub z powodu wady nośników, koszty naprawy pokryje Wykonawca. 10. Rozliczenie za wykonaną 

usługę Zimowego Utrzymania Dróg, prowadzone będzie na podstawie faktur częściowych obejmujących miesięczne 

okresy rozliczeniowe. Rozliczenie zrealizowanych usług Zimowego Utrzymania Dróg każdorazowo nastąpi na koniec 

miesiąca kalendarzowego i prowadzone będzie na podstawie miesięcznych zestawień wykonanych usług, 

zatwierdzonych przez Zamawiającego, oraz stawki godzinowej (ceny) wykonywania tych usług podanej w ofercie 

złożonej przez Wykonawcę. 11. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wymaga, aby przy realizacji 

zamówienia Wykonawca zatrudniał, we własnym przedsiębiorstwie lub podwykonawcy, na podstawie umowy o pracę, 

osoby wykonującej czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: • kierowców/operatorów: samochodów, 

koparek, ładowarek wykorzystywanych do Zimowego Utrzymania Dróg, • osoby pełniące dyżury, koordynatorów 

Zimowego Utrzymania Dróg. Wymagania zatrudnienia 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 szczegółowo w załączniku nr 7 do SIWZ - wzór umowy. 12. Wykonawca 

zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik 

nr 7 do SIWZ.  

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

90630000-2 

 

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: 2021-04-30  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2021-04-30 

 

II.9) Informacje dodatkowe:  

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 nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonywał, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej jedna usługę związaną z Zimowym Utrzymanie Dróg 



(odśnieżanie i posypywanie dróg) o wartości minimum: 15.000,00 zł netto. Zamawiający dokona oceny spełnienia 

warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę - „Wykaz usług” (załącznik nr 5 do SIWZ). W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek ten należy spełnić łącznie. W przypadku wykazania 

przez wykonawcę wartości niezbędnych do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w innych walutach niż 

PLN, zamawiający jako kurs wyliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank 

Polski w dniu publikacji o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank nie publikuje 

średniego kursu danej waluty, za podstawę wyliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty, publikowany pierwszego dnia 

po dniu publikacji ogłoszeniu o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany; b) dysponuje lub będzie dysponował 

(posiadanie, dzierżawa, wynajem, umowa kupna lub w inny sposób) następującym potencjałem technicznym: 1. Zadanie 

1: Odśnieżanie i podsypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Kłodzko i gminy Bystrzyca Kłodzka oraz pogotowie 

dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej: nośnik samochodowy lub inny pojazd sprawny 

technicznie, z napędem na minimum dwie osie, wyposażony w piaskarko-solarkę i pług średni - 1 szt.; piaskarko - solarka 

o ładowności co najmniej 4 m3 - 1 szt.; pług średni - 1 szt.; Pług odśnieżny powinien być w należytym stanie 

technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie technicznym. 2. 

Zadanie nr 2: 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: nośnik 

samochodowy lub inny pojazd sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, wyposażony w piaskarko-solarkę 

i pług średni - 1 szt.; piaskarko - solarka o ładowności co najmniej 4 m3 - 1 szt.; pług średni - 1 szt.; Pług odśnieżny 

powinien być w należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę dociskową w 

dobrym stanie technicznym. 3. Zadanie nr 3: Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Lewin 

Kłodzki oraz pogotowie dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej: nośnik samochodowy 

lub inny pojazd sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, wyposażony w piaskarko-solarkę i pług średni - 

1 szt.; piaskarko - solarka o ładowności co najmniej 4 m3 - 1 szt.; pług średni - 1 szt.; Pług odśnieżny powinien być w 

należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie 

technicznym. 4. Zadanie nr 4: 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: nośnik samochodowy 

lub inny pojazd sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, wyposażony w piaskarko-solarkę i pług średni - 

1 szt.; piaskarko - solarka o ładowności co najmniej 4 m3 - 1 szt.; pług średni - 1 szt.; Pług odśnieżny powinien być w 

należytym stanie technicznym, mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie 

technicznym. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez Wykonawcę - „Wykaz 

narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia” (załącznik nr 6 do SIWZ). W PRZYPADKU WYKONAWCÓW 

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE WARUNEK TEN NALEŻY SPEŁNIĆ ŁĄCZNIE. W SYTUACJI, GDY 

WYKONAWCA PRZEDKŁADA OFERTĘ NA WIĘCEJ NIŻ NA JEDNO ZADANIE, MUSI WYKAZAĆ, IŻ 

POSIADA SPRZĘT TECHNICZNY ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ZADANIA.  

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)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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:  



1. Dla wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania Wykonawcy, Zamawiający żąda złożenia następujących 

dokumentów (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione 

dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; w przypadku innego podmiotu, na którego 

zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nw. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów): 1) 

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; 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się 

je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych 

do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 3 stosuje się.  

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:  

               

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności 

technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy 

te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać 

spełnienie odpowiedniego warunku określonego w rozdziale VII. 3. 1) lit. a) SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w załączniku 

nr 5 do SWIZ - „Wykaz usług”. 2) Wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania 

zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Zakres przedstawionych 

dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w rozdziale VII. 3. 1) lit. b) SIWZ. Wzór 

wykazu znajduje się w załączniku nr 6 do SWIZ - „Wykaz narzędzi i urządzeń nie-zbędnych do wykonania zamówienia”  

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)  

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z 

wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 2) wypełniony kosztorys ofertowy sporządzony z 

wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ; 3) wypełnione oświadczenie własne wykonawcy z 

wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 4) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub po-świadczona 

notarialnie kopia do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 5) w przypadku spółki cywilnej, 

wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do 

reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do 

oferty;  

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  

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: Nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  

Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

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) Nie  

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  

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Czas reakcji 40,00 

 

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: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający określa na stępujący zakres zmian umowy: 1) zmiana stawki podatku od towarów i usług - strony ustalają 

protokolarnie wartość prac wykonanych wg stanu na dzień poprzedzający zmianę stawki podatku VAT. Nowa stawka 

podatku będzie miała zastosowanie do usług wykonanych po dniu zmiany stawki podatku VAT; 2) zmiana wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dn. 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu - Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz 

zatrudnianych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów 

wynikającą z przedmiotowej zmiany; 3) zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu wykaz zatrudnianych do realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z 

kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany; 4) zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy 

bez zmiany samego Wykonawcy (np. zmiana adresu siedziby); 5) zmiana Wykonawcy - tylko i wyłącznie w przypadku 

sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z KSH, sukcesji z mocy prawa; 6) zmiana 

danych, które mogą wpływać na wystawianie i obieg faktur, oraz ich księgowanie i rozliczanie dla celów podatkowych, 



takich jak nazwa firmy, numer konta, numer NIP.  

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: 2018-11-26, godzina: 11:00,  

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 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez 

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia:  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu 

zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Część 

nr:  
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” 

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: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 

lub inny pojazd, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, wyposażony w piaskarko-solarkę i pług średni - 

1 szt.; • piaskarko - solarka o ładowności co najmniej 4 m3 - 1 szt.; • pług średni - 1 szt.; Pług odśnieżny powinien 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. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2 

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: 2021-04-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Czas reakcji 40,00 



 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część 

nr:  
2 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” 

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: 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 

lub inny pojazd, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, wyposażony w piaskarko-solarkę i pług średni - 

1 szt.; • piaskarko - solarka o ładowności co najmniej 4 m3 - 1 szt.; • pług średni - 1 szt.; Pług odśnieżny powinien 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. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2 

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: 2021-04-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Czas reakcji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część 

nr:  
3 Nazwa:  

„Odśnieżanie i posypywanie dróg powiatowych na terenie gminy Lewin Kłodzki oraz pogotowie 

dyspozycyjno-sprzętowe na bazie Obwodu Drogowego nr 1 w Szczytnej” 

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: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 

lub inny pojazd, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, wyposażony w piaskarko-solarkę i pług średni - 

1 szt.; • piaskarko - solarka o ładowności co najmniej 4 m3 - 1 szt.; • pług średni - 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. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2 

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: 2021-04-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Czas reakcji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część 

nr:  
4 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” 

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: 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 

lub inny pojazd, sprawny technicznie, z napędem na minimum dwie osie, wyposażony w piaskarko-solarkę i pług średni - 

1 szt.; • piaskarko - solarka o ładowności co najmniej 4 m3 - 1 szt.; • pług średni - 1 szt.; Pług odśnieżny powinien 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. 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2 

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: 2021-04-30 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Czas reakcji 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

 


