
Ogłoszenie nr 630481-N-2018 z dnia 2018-10-01 r.  

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 

zimowym 2018/2019 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie 

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 

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 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej - Nie 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego, krajowy numer identyfikacyjny ---, 

ul. Północna  15 , 74-300  Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel.957470204, e-

mail sekretariat@cuwmysliborz.pl, Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiatmysliborski.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 

(URL) - Nie  

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

Tak  - www.bip.powiatmysliborski.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  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  

Nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  



Nie -Inny sposób: pisemnie  

Adres: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego ul. Północna 15; 74-300 Myślibórz 

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

dostępne - Nie  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 

zimowym 2018/2019  

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: Nie  

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: Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu i likwidacji śliskości przy użyciu sprzętu specjalistycznego na drogach 

powiatowych zgodnie z zasadami i standardami zimowego utrzymania, w tym: a) - Zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie gminy Myślibórz: Przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu i likwidacji śliskości przy użyciu sprzętu specjalistycznego na drogach 

powiatowych na terenie gminy Myślibórz zgodnie z zasadami i standardami zimowego utrzymania. b) - Zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie gminy Barlinek i Nowogródek 

Pomorski: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu i likwidacji śliskości przy 

użyciu sprzętu specjalistycznego na drogach powiatowych na terenie gminy Barlinek i Nowogródek Pomorski 

zgodnie z zasadami i standardami zimowego utrzymania. c) - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 

zimowym 2018/2019 na terenie gminy Dębno i Boleszkowice: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi 

polegającej na odśnieżaniu i likwidacji śliskości przy użyciu sprzętu specjalistycznego na drogach powiatowych na 

terenie gminy Dębno i Boleszkowice zgodnie z zasadami i standardami zimowego utrzymania.  

II.5) Główny kod CPV: 90630000-2  

Dodatkowe kody CPV: 90620000-9 

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: Tak  

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: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania 

zamówień uzupełniających polegających na zwiększeniu zakresu usług odśnieżania i likwidacji śliskości przy użyciu 

sprzętu specjalistycznego na drogach powiatowych  

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:  

data zakończenia: 2019-04-30  

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: Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej tj. prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio związaną z przedmiotem zamówienia  

Informacje dodatkowe Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca składa oświadczenie wg. załącznika nr 2a. 

Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do przedłożenia dokumentów 

potwierdzających spełnianie powyższych warunków  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: a) Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie 

mniejszej niż 500.000,00 zł. b) Wykonawca posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości nie 

mniejszej niż 100.000,00 zł.  

Informacje dodatkowe Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca składa oświadczenie wg. załącznika nr 2a. 

Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do przedłożenia dokumentów 

potwierdzających spełnianie powyższych warunków  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: a) wykonał co najmniej dwie usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg publicznych. 

b) sprzęt: Wykonawca dysponuje sprzętem: -co najmniej 3 nośnikami pługów odśnieżnych: samochody lub inne 

pojazdy z napędem na dwie lub więcej osi i wzmocnionej ramie z możliwością zamontowania pługu i piaskarki, -co 

najmniej 3 maszynami do załadunku (np. ładowarki, koparki) o pojemności łyżki minimum 0,23 m3, -co najmniej 3 

maszynami ciężkimi (np. równiarki, ładowarki) do likwidacji zasp, poszerzania pasów ruchu. c) potencjał kadrowy: 

Wykonawca posiada potencjał kadrowy w ilości co najmniej 10 osób, umożliwiający należyte wykonanie 

przedmiotu zamówienia. d) wykształcenie i kwalifikacja zawodowa: osoby wykonujące przedmiot zamówienia 

posiadają m.in. wymagane uprawnienia, przeszkolenie i doświadczenie np. do obsługi maszyn i sprzętu. e) osoba 

do nadzoru wykonawczego odpowiedzialna za kierowanie usługą z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj. 

minimum 2 lata doświadczenia zawodowego.  

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: Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca składa oświadczenie wg. załącznika nr 2a. 

Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do przedłożenia dokumentów 

potwierdzających spełnianie powyższych warunków 



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 3 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 5 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 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: oświadczenie wg załącznika nr 2b 

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: oświadczenie wg załącznika nr 2a  

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  Nie  

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  

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.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

warunki płatności 20,00 

czas reakcji 20,00 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  

Nie  

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:  

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) 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) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia, b) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla 

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

wynagrodzenia Wykonawcy), 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.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  



IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2018-10-09, godzina: 10:50,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  Nie  

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)  

 


