
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

bip.powiatmysliborski.pl 

 

Myślibórz: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

powiatowych w sezonie 2015/2016 

Numer ogłoszenia: 139203 - 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Spokojna 13, 74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, 

tel. 95 7472021, faks 95 7473153. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmysliborski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług przy zimowym utrzymaniu dróg 

powiatowych w sezonie 2015/2016. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje zimowe utrzymanie 

dróg powiatowych na terenie powiatu myśliborskiego z podziałem na 3 zadania: Zadanie nr 1 - teren gminy Myślibórz i 

częściowo Nowogródek Pomorski, Zadanie nr 2 - teren gminy Barlinek i częściowo Nowogródek Pomorski, Zadanie nr 

3 - teren gminy Dębno i Boleszkowice Zakres zamówienia: Zadanie nr 1 teren gminy Myślibórz i częściowo teren 

gminy Nowogródek Pomorski a/ odśnieżanie i likwidacja śliskości - 1 sztuka nośnika pod piaskarkę i do zamontowania 

pługu (nośnik pługów odśnieżnych: samochód lub inny pojazd z napędem na dwie lub więcej osi i wzmocnionej ramie 

z możliwością zamontowania pługu i piaskarki b/ praca sprzętu do załadunku - 1 sztuka typu: ładowarka, koparka itp. 

o pojemności łyżki minimum 0,25 m3 do załadunku materiałów do zwalczania śliskości c/ praca sprzętu przy likwidacji 

zasp, poszerzeniu pasów ruchu (typu równiarki, ładowarki itp.) Plac składowy i materiał zapewnia Zamawiający na 

placu Obwodu Drogowego w Myśliborzu przy ul. Piłsudskiego 6. Zadanie nr 2 teren gminy Barlinek i częściowo teren 

gminy Nowogródek Pomorski a/ odśnieżanie i likwidacja śliskości - 1 sztuka nośnika pod piaskarkę i do zamontowania 

pługu (nośnik pługów odśnieżnych: samochód lub inny pojazd z napędem na dwie lub więcej osi i wzmocnionej ramie 

z możliwością zamontowania pługu i piaskarki b/ praca sprzętu do załadunku - 1 sztuka typu: ładowarka, koparka itp. 

http://bip.powiatmysliborski.pl/


o pojemności łyżki minimum 0,25 m3 do załadunku materiałów do zwalczania śliskości c/ praca sprzętu przy likwidacji 

zasp, poszerzeniu pasów ruchu (typu równiarki, ładowarki itp.) Plac składowy na materiał zapewni Wykonawca. 

Materiał zapewnia Zamawiający (mieszankę soli z piaskiem dowozi na wskazany przez Wykonawcę plac składowy). 

Zadanie nr 3 teren gminy Dębno i Boleszkowice a/ odśnieżanie i likwidacja śliskości - 1 sztuka nośnika pod piaskarkę 

i do zamontowania pługu (nośnik pługów odśnieżnych: samochód lub inny pojazd z napędem na dwie lub więcej osi i 

wzmocnionej ramie z możliwością zamontowania pługu i piaskarki b/ praca sprzętu do załadunku - 1 sztuka typu: 

ładowarka, koparka itp. o pojemności łyżki minimum 0,25 m3 do załadunku materiałów do zwalczania śliskości c/ 

praca sprzętu przy likwidacji zasp, poszerzeniu pasów ruchu (typu równiarki, ładowarki itp.) Plac składowy i materiał 

zapewnia Zamawiający na Obwodzie Drogowym w Cychrach Szczegółowa lokalizacja i zakres usług zimowego 

utrzymania dróg powiatowych dla danego zadania określone są w ST i w Formularzach cenowych (wzory 1.1a, 1.1b, 

1.1c) SIWZ.. 

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie zamówień z wolnej ręki na 

zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50% 

zamówienia podstawowego, jako uzupełnienie zakresu wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, czyli 

rozdziale IX ust. 1 SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany 

jest wykazać w sposób szczególny, wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany 

jest wykazać w sposób szczególny, wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca spełni warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli dysponuje lub 

będzie dysponował co najmniej: a)1 nośnikiem pługów odśnieżnych: samochód lub inny pojazd z napędem 

na dwie lub więcej osi i wzmocnionej ramie z możliwością zamontowania pługu i piaskarki, b)1 sprzętem do 

załadunku (np. ładowarka, koparka) o pojemności łyżki minimum 0,25 m3, c)1 sprzętem ciężkim (np. 

równiarki, ładowarki) do likwidacji zasp, poszerzenia pasów ruchu. UWAGA: Na każde zadanie wymagany 

jest odrębny sprzęt. Oznacza to, iż w przypadku składania oferty na większą liczbę zadań wykonawca 

winien wykazać się odpowiednio większą liczbą nośników pługów odśnieżnych jak wyżej, sprzętem do 

załadunku czy sprzętem ciężkim do likwidacji zasp, poszerzania pasów ruchu tj. oferta na dwa/trzy zadania 

- co najmniej 2 / 3 nośniki pługów odśnieżnych, 2 / 3 sprzęty do załadunku i 2 / 3 sprzęty ciężkie do 

likwidacji zasp, poszerzania pasów ruchu jw. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany 

jest wykazać w sposób szczególny, wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany 

jest wykazać w sposób szczególny, wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia (załącznik nr 3 do SIWZ). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 

budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 



upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1)oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i 

społeczne, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ, 2)oświadczenie, że wykonawca nie był karany i nie figuruje w 

kartotece karnej Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ, 3)oświadczenie o uzyskaniu 

koniecznych informacji do przygotowania oferty, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ, 4)oferta cenowa zgodnie z 

Rozdziałem I pkt 3 SIWZ; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 5)Formularz cenowy 

(wg wzoru nr 1.1a, 1.1b, 1.1c); 6)odpowiednie pełnomocnictwa: tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 

SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ). 7)oświadczenie według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy 

podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Termin płatności faktury - 5 

IV.2.2) 

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 



IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych 

poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)Zmiana terminu realizacji zadania: a)z uwagi 

na obiektywne okoliczności, tj. wcześniejsze rozpoczęcie się sezonu zimowego lub jego przedłużenie ponad termin 

wskazany w SIWZ i wzorze umowy do wyczerpania kwoty określonej w § 3 ust. 1; b)przypadki losowe (np. kataklizmy, 

awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do 

przewidzenia wydarzenia) o okres trwania poniższych okoliczności. 2)Zmiany osobowe w postaci zmiany osób 

reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych, 3)Pozostałe zmiany: a)w każdym przypadku, gdy zmiana jest 

korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, 

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy) o tych zmian; b)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia; c)przypadki losowe (np. kataklizmy, 

awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do 

przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy termin lub sposób jej realizacji; 

d)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy na skutek niemożności jej realizacji wobec 

warunków atmosferycznych, które nie wymagają świadczenia usług przez Wykonawcę. W takim przypadku 

wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 

spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z Wynikającymi z umowy 

planowanymi świadczeniami. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: bip.powiatmysliborski.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe ul. Spokojna 

13 74-300 Myślibórz. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2015 godzina 

10:45, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. Spokojna 13, w Biurze Obsługi Klienta (II piętro).. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, 

że będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi 

winy. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. (Zobowiązanie musi być 

złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).. 



IV.4.17) Czy 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: nie 

 
 


