
  

Myślibórz: WYKONANIE USŁ UG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG 

POWIATOWYCH W SEZONIE 2009/2010 z podziałem na zada nia: I, II, III  

Numer ogłoszenia: 347106 - 2009; data zamieszczenia : 06.10.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Marcinkowskiego 2, 74-300 Myślibórz, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 095 7472021, faks 095 7473153. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.powiatmysliborski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  WYKONANIE USŁUG PRZY ZIMOWYM 

UTRZYMANIU DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2009/2010 z podziałem na zadania: I, II, III. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Wykonanie usług przy zimowym 

utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2009/2010 Sprzęt i pojazdy będą wykonywały usługi na 

następujących zasadach: a) sprzęt i pojazdy będą w stanie gotowości do akcji zimowej o kaŜdej porze dnia 

i nocy do dyspozycji Zamawiającego w ciągu 1 godziny od chwili wezwania w związku z tym obowiązkowa 

łączność telefoniczna z Wykonawcą, a szczególnie z kierowcami wykonującymi pracę przy zimowym 

utrzymaniu dróg, którzy muszą być wyposaŜeni w telefon komórkowy. b) prace przy odśnieŜaniu lub 

zwalczaniu gołoledzi będą wykonywane ściśle wg wskazań Zamawiającego, c) Wykonawca zapewnia stałą 

obsługę naprawczo-remontową sprzętu i pojazdów, d) Wykonawca odbierze od Zamawiającego sprzęt 

(piaskarki P-1 oraz pługi znajdują się na Obwodzie Drogowym w Cychrach) i odpowiada za zamontowanie i 

przystosowanie powierzonego sprzętu do oferowanego nośnika, e) Wykonawca utrzymuje pojazdy i sprzęt 

przeznaczony do akcji zimowej w pełnej gotowości technicznej.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 
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II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.04.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków:  W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 

ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. - posiadają uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy wymagają takich uprawnień - posiadają niezbędną 

wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - 

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1i 2 ustawy 

prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie powyŜszych warunków Wykonawca złoŜy oświadczenie 

o treści załącznika Nr 1 (druk w załączeniu).  

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  Formularz oferty (o treści załączonego 

druku) Formularz cenowy (o treści załączonego druku) . Dane dotyczące wiarygodności prawnej, 

finansowej i technicznej oferenta: a/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. b/ oświadczenie, Ŝe oferent spełnia wymogi ustawy - art.22.1 oraz nie 

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (o treści załącznika nr 1). 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
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IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia.dhtml. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe 

przy ul. Marcinkowskiego 2 w Myśliborzu (Biuro Obsługi Intersanta). 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  14.10.2009 

godzina 10:45, miejsce: Starostwo Powiatowe przy ul. Marcinkowskiego 2 w Myśliborzu - Sala Posiedzeń.. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  obsługa terenu gminy Myślibórz i częściowo terenu gminy Nowogródek Pom.. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Plac składowy i materiał zapewnia 

Zamawiający na placu PKS przy ul. Królewieckiej 45 w Myśliborzu Zakres usługi - odśnieŜanie i 

likwidacja śliskości przy uŜyciu własnego nośnika pod piaskarkę i do zamontowania pługu - 1 sztuka 

( samochód cięŜarowy marki Kamaz, Jelcz, Star skrzyniowy lub inny - naleŜy sprawdzić czy istnieje 

moŜliwość zamontowania pługu i piaskarki do oferowanego nośnika - praca sprzętu do załadunku - 1 

sztuka typu: ładowarka, koparka itp. o pojemności łyŜki minimum 0,25 m3 do załadunku materiałów do 

zwalczania śliskości.  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2010.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

 

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  obsługa terenu gminy Barlinek i częściowo terenu gminy Nowogródek Pom.. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Materiał zapewnia Zamawiający 

(mieszankę soli z piaskiem dowozi na wskazany przez Wykonawcę plac składowy) Plac składowy na 

materiał zapewni wykonawca. Zakres usługi - odśnieŜanie i likwidacja śliskości przy uŜyciu własnego 

nośnika pod piaskarkę i do zamontowania pługu - 1 sztuka ( samochód cięŜarowy marki Kamaz, Jelcz, 

Star skrzyniowy lub inny - naleŜy sprawdzić czy istnieje moŜliwość zamontowania pługu i piaskarki do 

oferowanego nośnika - praca sprzętu do załadunku - 1 sztuka typu: ładowarka, koparka itp. o 

pojemności łyŜki minimum 0,25 m3 do załadunku materiałów do zwalczania śliskości.  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2010.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

 

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  obsługa terenu gminy Dębno i Boleszkowice. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Plac składowy i materiał zapewnia 

Zamawiający na Obwodzie Drogowym w Cychrach Zakres usługi - odśnieŜanie i likwidacja śliskości przy 
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uŜyciu własnego nośnika pod piaskarkę i do zamontowania pługu - 1 sztuka ( samochód cięŜarowy 

marki Kamaz, Jelcz, Star skrzyniowy lub inny - naleŜy sprawdzić czy istnieje moŜliwość zamontowania 

pługu i piaskarki do oferowanego nośnika - praca sprzętu do załadunku - 1 sztuka typu: ładowarka, 

koparka itp. o pojemności łyŜki minimum 0,25 m3 do załadunku materiałów do zwalczania śliskości.  

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.  

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 15.04.2010.  

4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 
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