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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:305835-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gorlice: Usługi odśnieżania
2018/S 134-305835

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
49 19 36 735
ul. Michalusa 18
Gorlice
38-300
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Machowski
Tel.:  +48 183524002
E-mail: pzdgorlice@pzdgorlice.pl 
Faks:  +48 183524002
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pzdgorlice.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pzdgorlice.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
49 19 36 735
ul. Michalusa 18
Gorlice
38-300
Polska
Osoba do kontaktów: Renata Żegleń
Tel.:  +48 183524004
E-mail: renatazeglen@pzdgorlice.pl 
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pzdgorlice.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:pzdgorlice@pzdgorlice.pl
www.pzdgorlice.pl
www.pzdgorlice.pl
mailto:renatazeglen@pzdgorlice.pl
www.pzdgorlice.pl
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Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie zamiejskich dróg powiatowych w sezonach zimowych 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
Numer referencyjny: PZD.272.7.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe (wraz z materiałem do zwalczania śliskości) prowadzenie akcji
zimowej na zamiejskich drogach powiatowych powiatu gorlickiego o łącznej długości 306,923 km wraz z
zatokami autobusami i peronami oraz chodników o długości 35 760 mb w sezonach zimowych 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia (załącznik Nr 1 do
SIWZ)

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie/część nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Gorlicki

II.2.4) Opis zamówienia:
Obejmuje drogi powiatowe o łącznej długości 23,540 km oraz chodniki o łącznej długości 5 613 mb
Nr ewid.
Drogi Nazwa ciągu drogowego
1485 K Libusza – Kryg
(od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania Libusza Ogniwo)
1480 K Rozdziele – Lipinki – Libusza Ogniwo – Kobylanka
(odcinek Libusza Ogniwo – Kobylanka)
1486 K Gorlice – Dominikowice
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1484 K Biecz – Korczyna – Libusza – Kobylanka
(odcinek od skrzyżowania z drogą Libusza – Kryg do skrzyżowania z drogą powiatową 1486K Gorlice-
Dominikowice)
1474 K Zagórzany – Kwiatonowice – Turza

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
Początek: 15/10/2018
Koniec: 15/04/2021
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
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie/część nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Gorlicki

II.2.4) Opis zamówienia:
Obejmuje drogi powiatowe o łącznej długości 31,061 km oraz chodniki o łącznej długości 890mb
Nr ewid. drogi Nazwa ciągu drogowego
1390 K Ciężkowice (ul. Stawiska) – Turza – Sitnica – Strzeszyn
1487 K Rożnowice – Sitnica
1484 K Biecz – Korczyna – Libusza – Kobylanka — odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 –
(obwodnica Biecza łącznik Załawie) do skrzyżowania Z drogą powiatową 1485K Libusza- Kryg
1483 K Korczyna – Wójtowa
1475K Grudna Kępska – Kunowa – Pusta Wola (odcinek Libusza Ogniwo – Kobylanka)
1476 K Biecz – Grudna Kępska – Głęboka
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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
Początek: 15/10/2018
Koniec: 15/04/2021
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
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie/część nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Gorlicki

II.2.4) Opis zamówienia:
Obejmuje drogi powiatowe o łącznej długości 27,544 km oraz chodniki o łącznej długości 1 957 mb
Nr ewid. drogi Nazwa ciągu drogowego
1485 K Libusza –Kryg (odcinek od przystanku Libusza Ogniwo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 993 w
Krygu)
1480 K Rozdziele – Lipinki – Libusza Ogniwo – Kobylanka (odcinek od skrzyżowania z drogą wojew. nr 993 w
Rozdzielu do przystanku Libusza Ogniwo).
1482 K Libusza – Wójtowa
1477 K Skołyszyn – Harklowa – Wójtowa – Lipinki
1481 K Lipinki – Bednarskie
1478 K Lipinki – Pagorzyna – Radość
1508 K Harklowa – Pagorzyna
1479 K Pagorzyna – Bednarskie

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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
Początek: 15/10/2018
Koniec: 15/04/2021
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
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie/część nr 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Gorlicki

II.2.4) Opis zamówienia:
Obejmuje drogi powiatowe o łącznej długości 41,948 km oraz chodniki o łącznej długości 3 005 mb
Nr ewid. drogi Nazwa ciągu drogowego
1489K Sękowa – Rozdziele
1488 K Sękowa – Dominikowice
1493 K Siary – Owczary
1490 K Ropica Górna – Bartne
1492 K Małastów Jasionka
1491 K Banica – Wołowiec

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
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Początek: 15/10/2018
Koniec: 15/04/2021
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
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie/część nr 5
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Gorlicki

II.2.4) Opis zamówienia:
Obejmuje drogi powiatowe o łącznej długości 32,902 km oraz chodniki o łącznej długości 3 974 mb
Nr ewid. drogi Nazwa ciągu drogowego
1463 K Siedliska – Siedliska
1466 K Stróże – Polna – Łużna
1462 K Łużna – Staszkówka
1461 K Biesna – Staszkówka
W tym: jednostronne zwalczanie śliskości
1464 K Bobowa – Brzana
1506 K Jankowa – Stróżna – Szalowa
1465 K Jankowa - Lipniczka
1567 K Nowy Sącz – Wojnarowa – Wilczyska

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
Początek: 15/10/2018
Koniec: 15/04/2021
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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
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
5 500,00 PLN (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie/część nr 6
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Gorlicki

II.2.4) Opis zamówienia:
Obejmuje drogi powiatowe o łącznej długości 25,100 km oraz chodniki o łącznej długości 6 492 mb
Nr ewid. drogi Nazwa ciągu drogowego
1391 K Ciężkowice (ul. 1000-lecia) – Staszkówka - Moszczenica
1389 K Rzepiennik Biskupi – Turza – Moszczenica
1468 K Mszanka – Wola Łużańska
1469 K Gorlice – Bystra – Łużna (odcinek od skrzyżowania z drogą gminną w Bystrej k/Krzyża do skrzyżowania
z drogą wojewódzką nr 977 w m. Łużna).

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
Początek: 15/10/2018
Koniec: 15/04/2021
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
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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
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie/część nr 7
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Gorlicki

II.2.4) Opis zamówienia:
Obejmuje drogi powiatowe o łącznej długości 45,285 km oraz chodniki o łącznej długości 7 739 mb
Nr ewid. drogi Nazwa ciągu drogowego
1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa (odcinek od skrzyżowania z drogą krajową
nr 28 w m. Ropa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1496 K Gładyszów – Uście Gorlickie w m. Uście
Gorlickie).
1500 K Ropa – Brunary
1504 K Ropa – Wawrzka – Florynka
1494 K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie
(odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w m. Szymbark do skrzyżowania z drogą powiatową
Nr 1499 K Bielanka – Łosie – Ropa w m. Bielanka).
1499 K Bielanka – Łosie – Ropa
1507 K Szymbark – Bystra – Szalowa
1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna

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
Początek: 15/10/2018
Koniec: 15/04/2021
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
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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
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
15 000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie/część nr 8
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Gorlicki

II.2.4) Opis zamówienia:
Obejmuje drogi powiatowe o łącznej długości 45,288 km oraz chodniki o łącznej długości 4 599 mb
Nr ewid. drogi Nazwa ciągu drogowego
1498 K Ropa – Wysowa Zdrój – Blechnarka – Granica Państwa (odcinek od skrzyżowania z drogą powiat. nr
1496 K Gładyszów – Uście Gorlickie w m. Uście Gorlickie do m. Blechnarka),
W tym: jednostronne zwalczanie śliskości
1501 K Uście Gorlickie – Czarna – Śnietnica
1502 K Hańczowa – Stawisza – Śnietnica
1503 K Florynka – Izby

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
Początek: 15/10/2018
Koniec: 15/04/2021
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
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
15 000,00 PLN (słownie: pietnaście tysięcy złotych 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie/część nr 9
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL2
Kod NUTS: PL21
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat Gorlicki

II.2.4) Opis zamówienia:
Obejmuje drogi powiatowe o łącznej długości 34,255 km oraz chodniki o łącznej długości 1 491 mb
Nr ewid. drogi Nazwa ciągu drogowego
1496 K Gładyszów – Uście Gorlickie
1497 K Kwiatoń – Regietów – Smerekowiec w tym: jednostronne zwalczanie śliskości
1494 K Szymbark – Bielanka – Uście Gorlickie (odcinek od skrzyżowania z drogą powiat. nr 1499K Bielanka
– Łosie – Ropa w m. Bielanka do skrzyżowania z drogą powiat. nr 1496 K Gładyszów – Uście Gorlickie w m.
Uście Gorlickie).
1495 K Uście Gorlickie – Nowica w tym: jednostronne zwalczanie śliskości

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
Początek: 15/10/2018
Koniec: 15/04/2021
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
Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
12 000,00 zł
(słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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 odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 złotych (słownie: milion złotych);
b) dysponuje w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w kwocie nie mniejszej niż: 600 000 PLN (słownie:
sześćset tysięcy złotych).
Wartości podane w dokumentach w walucie innej niż polski złoty Wykonawca przeliczy:
— dla posiadanych „środków finansowych / zdolności kredytowej wg średniego kursu NBP na dzień
wystawienia dokumentu
— dla ubezpieczenia - wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna:
W zakresie zadania/części 1-9
a) wykonanie z należytą starannością w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania
ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej dwóch zamówień,
odpowiadających usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. kompleksowego utrzymania dróg klasy L lub
wyższej o wartości minimalnej 500 000 PLN brutto każde.
W zakresie zadania/części 1, 2, 3, 6
b) dysponują minimum jedną pługopiaskarką o parametrach:
— nośnik - pojazd samochodowy o napędzie na 2 lub więcej osi,
— piaskarka o ładowności powyżej 8,0 t,
— pług lemieszowy ciężki, lemiesz gumowy z możliwością wymiany na stalowy
Parametry pługa:
— odkładnica stalowa o wysokości od 90-120 cm
— długość odkładnicy pozwalająca na uzyskania pasa odśnieżania od 2,5-3 m
Ponadto Wykonawca powinien dysponować:
— równiarką o mocy nie mniejszej niż 130 kM z zamontowanym czołowym pługiem dwustronnym oraz
lemieszem jednostronnym z możliwością ustawienia w skosie,
— spycharką o mocy nie mniejszej niż 75 kM,
— ładowarką do załadunku piaskarek i wykonywania innych prac związanych z zud (przygotowanie mieszanki,
pryzmowanie materiałów),
— pojazd silnikowy o napędzie na 2 lub więcej osi z zamontowanym czołowym pługiem dwustronnym.
W zakresie zadania/części 4, 5, 7, 8, 9
c) dysponują minimum dwoma pługopiaskarkami o parametrach:
— nośnik - pojazd samochodowy o napędzie na 2 lub więcej osi,
— piaskarka o ładowności powyżej 8,0 t,
— pług lemieszowy ciężki, lemiesz gumowy z możliwością wymiany na stalowy
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Parametry pługa:
— odkładnica stalowa o wysokości od 90-120 cm
— długość odkładnicy pozwalająca na uzyskania pasa odśnieżania od 2,5-3 m
Ponadto Wykonawca powinien dysponować:
— równiarką o mocy nie mniejszej niż 130 kM z zamontowanym czołowym pługiem dwustronnym oraz
lemieszem jednostronnym z możliwością ustawienia w skosie,
— spycharką o mocy nie mniejszej niż 75 kM,
— ładowarką do załadunku piaskarek i wykonywania innych prac związanych z zud (przygotowanie mieszanki,
pryzmowanie materiałów),
— pojazd silnikowy o napędzie na 2 lub więcej osi z zamontowanym czołowym pługiem dwustronnym.

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:

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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2018
Czas lokalny: 09:30

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
Oferta musi zachować ważność do: 19/10/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach, 38-300 Gorlice, ul. Michalusa 18, Pok. 1
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobami upoważnionymi są kierownik Zamawiającego i Komisja Przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne. Przed
otwarciem Zamawiający poda kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych części zamówienia.
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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. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający
wymaga następujących dokumentów:
a) Oświadczenie „JEDZ” - aktualne na dzień składania ofert, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, składane w formie jednolitego dokumentu
zamówienia - załączniki nr 2 do SIWZ.
b) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) Odpis z właściwego rejestru lub 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.
d) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
e) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności – według załącznika nr 2A do SIWZ;
g) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – według załącznika nr 2A do SIWZ;
h) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716) – według załącznika nr 2A do
SIWZ;
I Dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN
(słownie: milion złotych)
J Dokument z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada
rachunek, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w kwocie nie mniejszej niż: 600 000
PLN (słownie: sześćset tysięcy złotych).
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2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej zamawiający żądał będzie następujących dokumentów:
a) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
b) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu oraz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4. 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 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.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, 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.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 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.
8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejsze odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl
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— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/07/2018


