
Ogłoszenie nr 641493-N-2018 z dnia 2018-10-26 r.  

Powiat Krapkowicki: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego przy 
wykorzystaniu sprzętu i materiałów Wykonawcy 

 
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: Powiat Krapkowicki, krajowy numer identyfikacyjny 53141253300000, ul. ul. 
Kilińskiego  1 , 47303   Krapkowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 074 300, e-mail 
inwestycje@powiatkrapkowicki.pl, faks 774 074 332.  
Adres strony internetowej (URL): www.powiatkrapkowicki.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: Administracja samorządowa  
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.bip.powiatkrapkowicki.pl  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia  
Tak  
www.bip.powiatkrapkowicki.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:  
osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem  
Adres:  
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice  
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 powiatowych na 
terenie powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów Wykonawcy  
Numer referencyjny: IM.272.10.2018  
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:  
4  
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. Przedmiotem 
zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego przy 
wykorzystaniu sprzętu i materiałów Wykonawcy, z podziałem na części: Część Nr 1 – Gmina Zdzieszowice 
(częściowo Gmina Gogolin) – 27,22 km Część Nr 2 – Gmina Gogolin (częściowo Gmina Krapkowice) – 25,76 
km Część Nr 3 – Gmina Strzeleczki (częściowo Gmina Krapkowice) – 30,25 km Część Nr 4 – Gmina Walce - 
(częściowo Gmina Krapkowice) – 48,80 km 1.1 Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: CPV: 90620000-
9 – usługi odśnieżania 90630000-2 – usługi usuwania oblodzeń 1.2. Usługi polegać będą w szczególności 
na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie 
obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego 
wywołanego czynnikami atmosferycznymi, prowadzeniu akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze 
i święta, w różnych warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawiei i zamieci 
śnieżnej, niskiej temperatury itp. poprzez: 1.2.1. odśnieżanie dróg pługami, 1.2.2. odśnieżanie dróg 
pługami z jednoczesnym zwalczaniem śliskości zimowej solarkami zainstalowanymi na skrzyni samochodu, 
1.2.3. zwalczanie śliskości zimowej dróg na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb solarkami przy użyciu 
solanki, soli z piaskiem lub mieszanki chipsów kokosowych i soli, 1.2.4. odśnieżanie dróg ładowarkami, 
1.2.5. usuwanie zwałowisk śnieżnych przy użyciu ładowarek, 1.2.6. wywożenie zalegającego śniegu wraz 
z załadunkiem z terenu miasta (wyłącznie na pisemne polecenie Zamawiającego), na miejsce wskazane 
przez Zamawiającego, 1.2.7. utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków 
transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy, 1.2.8. 
zapewnieniu dostępu do materiałów uszorstniających piasku i soli, 1.3. Szczegółowy opis zakresu usługi 
zawiera „Specyfikacja techniczna” stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz Rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach 
publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960). 1.4. Zamawiający dopuszcza 
możliwość składania ofert częściowych zgodnie z wyborem Wykonawcy na każdą dowolnie wybraną część 
lub części, wypełniając w tym celu formularz ofertowy w zakresie oferowanej części. 2. Zgodnie z art. 
29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych jeżeli dla danych pozycji Zamawiający wskazał klasę, markę czy znak 
towarowy urządzenia lub materiału, to dopuszcza się oferowanie urządzenia lub materiału równoważnego 
pod warunkiem bezwzględnego zachowania norm, konstrukcji, parametrów i standardów, którymi 
charakteryzuje się urządzenie lub materiał wskazany przez Zamawiającego. W tym przypadku na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech określonych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Jeżeli wyniknie potrzeba należy sporządzić i załączyć specyfikację techniczną oferowanego 
urządzenia lub materiału jako załącznik do formularza ofertowego. W załączonym dowodzie należy odnieść 
się do norm, konstrukcji, parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, 
iż urządzenie lub materiał oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od urządzenia lub 
materiału wskazanego przez Zamawiającego. 3. Wymagania stawiane wykonawcy odnoszące się do 
wykonania zamówienia publicznego: 3.1. przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie wykonawstwa robót w pasie drogowym, 3.2. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi 
określonymi dla przedmiotu zamówienia, 3.3. wymagana jest należyta staranność przy realizacji 
zamówienia, 3.4. Wykonawca zapewnia materiały uszorstniające do posypywania dróg oraz zapewnia 
miejsce do składowania tychże materiałów, 3.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikających z nieprawidłowej realizacji zamówienia. Za 
bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinków dróg, na których jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili 
ich rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca, 3.6. materiały niezbędne do 
wykonania zamówienia stanowią własność Wykonawcy, 3.7. Wykonawca zapewni zaplecze sprzętowo-
warsztatowe (obsługę warsztatową jednostek sprzętowych umożliwiającą szybkie reagowanie 
i utrzymywanie sprzętu w stałej sprawności technicznej), 3.8. Zamawiający przewiduje możliwość kontroli 
prac przy zimowym utrzymaniu dróg poprzez zamontowanie systemu GPS. W takiej sytuacji urządzenie 
monitorujące zostanie przekazane protokolarnie i zamontowane na sprzęcie po zawarciu umowy, 
3.9. Wykonawca, któremu zostanie powierzona realizacja zamówienia, zobowiązany będzie do 



podstawienia samochodu z rozsypywarką i pługiem w dniu i miejscu wskazanym przez zamawiającego 
w celu zainstalowania urządzeń służących do monitoringu pracy sprzętu, 3.10. Wszystkie istotne 
postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określono w istotnych postanowieniach 
umowy stanowiących załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a 
ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne w tym prace operatorów sprzętu związane 
z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy 
w sposób określony w art. 22 § 11) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane 
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, tj. wykonujące następujące czynności: 
przygotowanie mieszanki, załadunek mieszanki, odśnieżanie, zwalczanie śliskości, gołoledzi i błota 
pośniegowego, montaż i demontaż sprzętu do zimowego utrzymania na nośniki, koordynacja akcji 
zimowego utrzymania dróg i kontakt z Zamawiającym. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców 
- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy 
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących 
wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy 
o prace ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu 
sankcje określono w Istotnych dla Stron Postanowieniach Umowy. Wykonawca lub podwykonawca 
zatrudni te osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia; w przypadku 
rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, 
wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 1)art. 22 §1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 
wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu 
i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem 
UWAGA: Weryfikacja wymogu zatrudnienia w oparciu o przepisy art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) została opisana w istotnych dla stron 
postanowieniach umowy - § 12  
 
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: 2019-01-01   lub zakończenia: 2020-04-30  
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:  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 
będzie dysponował sprzętem umożliwiającym odśnieżanie dróg dla każdej części oddzielnie (w przypadku 
składania oferty na więcej niż jedną część wykazanie się posiadaniem sprzętu dla każdej części 
oddzielnie) tj. minimum: część Nr 1: pługopiaskarką szt. 1, ładowarką szt. 1 oraz pługiem wirnikowym lub 
pługiem ciężkim szt. 1 część Nr 2: pługopiaskarką szt. 1, ładowarką szt. 1 oraz pługiem wirnikowym lub 
pługiem ciężkim szt. 1 część Nr 3: pługopiaskarką szt. 1, ładowarką szt. 1 oraz pługiem wirnikowym lub 
pługiem ciężkim szt. 1 część Nr 4: pługopiaskarką szt. 1, ładowarką szt. 1 oraz pługiem wirnikowym lub 
pługiem ciężkim szt. 1  
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 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:  
a) odpisu 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; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, 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; c) zaświadczenia 
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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, 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;  



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:  
a) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami wg 
wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca polega na 
zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 
należy załączyć zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. VIa ust. 2 (propozycja zobowiązania - 
załącznik Nr 7 do siwz).  
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)  
2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy sporządzony na podstawie opracowanej specyfikacji 
technicznej zimowego utrzymania dróg oraz wytycznych dotyczących zakresu przedmiotu zamówienia 
zawartych w siwz. 3. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) oświadczenia wymagane postanowieniami 
rozdziału VI ust. 1 siwz; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców 
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być 
załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3) dokumenty, z których wynika prawo 
do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) 
względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że 
Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), a Wykonawca wskazał 
to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z 
ofertą; 4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 
Zamawiający zaleca w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, dołączenie do oferty 
potwierdzenia wniesienia wadium.  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  
Informacja na temat wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu 
składania ofert w wysokości: Część NR 1 – 2.500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) Część 
NR 2 – 2.500,00 zł. (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) Część NR 3 – 4.500,00 zł. (słownie: cztery 
tysiące pięćset złotych 00/100) Część NR 4 – 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium 
może być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach pieniężnych 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych 
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 poz. 359 z późn. zm.). 3. Wadium w formie 
pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach Nr rachunku 04 8884 
0004 2001 0000 0202 0132, z dopiskiem na przelewie: Wadium w postępowaniu IM.272.10.2018. 
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 
bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed 
upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zleca, aby w 
przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu 



został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, 
a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne 
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.  
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:  
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:  
Nie  
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:  
Nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia 
ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
Nie  
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” (C) 60,00 

Dyspozycyjność 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:  
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 2. Zmiany 
istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji umowy, 2) warunków i terminów 
płatności, 3) zmiany wynagrodzenia, 4) zmiany parametrów technicznych związanych z wykonywaniem 
usług. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, 
w szczególności: 1) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 i 2 w przypadku: a) wystąpienia „siły wyższej”, 
tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny, b) przedłużenia procedury 
przetargowej, c) uwarunkowań społecznych (protesty, listy, petycje, itp.), d) konieczności prowadzenia 
uzgodnień z właścicielami nieruchomości, e) zmiany technologii wykonania robót, f) zmiany stanu 
prawnego, g) niesprzyjających warunków atmosferycznych, h) działania sił natury, uznanych za stan klęski 
żywiołowej, 2) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 3 na zasadach określonych w § 14, 3) w zakresie 
określonym w ust. 2 pkt 4 jeśli przyczyni się to do poprawy jakości usług, przy czym zmiana ta nie 
spowoduje zwiększenia kosztów realizacji umowy. 4. Wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada pisemne 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu 
art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw 
i obowiązków w związku z następstwem prawnym, 2) zmiana danych związanych z obsługą 
administracyjno-organizacyjną Umowy, 3) zmiany danych teleadresowych, 4) zmiany osób wskazanych do 
kontaktów między Stronami. 6. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że 
umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego 
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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: 2018-11-05, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Wskazać powody:  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
> PLN  
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: Nie  
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 Nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, 
że: • administratorem Państwa danych osobowych jest ZARZĄD Powiatu Krapkowickiego z siedzibą 
w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1; • inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie 
Powiatowym w Krapkowicach jest Henryk Małek, Sekretarz Powiatu, tel. 77 40 74 308, e-mail: 
h.malek@powiatkrapkowicki.pl • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów 
wykonawcy” opatrzonego numerem IM.272.10.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 
• odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; • Państwa dane 
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Państwa danych 
osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Państwa danych osobowych 
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiadają 
Państwo: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; - na 
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych *; - na podstawie art. 18 
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa 
dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Państwu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 
RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym 
mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
______________________ *Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 
w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników. **Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego.  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 

Część nr:  1 Nazwa:  Gmina Zdzieszowice 

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:Gmina Zdzieszowice 
(częściowo Gmina Gogolin) – 27,22 km Usługi polegać będą w szczególności na likwidacji skutków zimy, 
żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania 
przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami 
atmosferycznymi, prowadzeniu akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych 
warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawiei i zamieci śnieżnej, niskiej 



temperatury itp. poprzez: 1. odśnieżanie dróg pługami, 2. odśnieżanie dróg pługami z jednoczesnym 
zwalczaniem śliskości zimowej solarkami zainstalowanymi na skrzyni samochodu, 3. zwalczanie śliskości 
zimowej dróg na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb solarkami przy użyciu solanki, soli z piaskiem lub 
mieszanki chipsów kokosowych i soli, 4. odśnieżanie dróg ładowarkami, 5. usuwanie zwałowisk śnieżnych 
przy użyciu ładowarek, 6. wywożenie zalegającego śniegu wraz z załadunkiem z terenu miasta (wyłącznie 
na pisemne polecenie Zamawiającego), na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 7. utrzymanie w pełnej 
gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem 
przewidzianym do zwalczania skutków zimy, 8. zapewnieniu dostępu do materiałów uszorstniających 
piasku i soli, Szczegółowy opis zakresu usługi zawiera „Specyfikacja techniczna” stanowiąca załącznik Nr 1 
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, standardy zimowego utrzymania dróg 
powiatowych oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania 
środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 
poz. 1960).  
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: 2019-01-01 
data zakończenia: 2020-04-30 
5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Dyspozycyjność 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr:  2 Nazwa:  Gmina Gogolin 

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:Gmina Gogolin 
(częściowo Gmina Krapkowice) – 25,76 km Usługi polegać będą w szczególności na likwidacji skutków zimy, 
żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania 
przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami 
atmosferycznymi, prowadzeniu akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych 
warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawiei i zamieci śnieżnej, niskiej 
temperatury itp. poprzez: 1. odśnieżanie dróg pługami, 2. odśnieżanie dróg pługami z jednoczesnym 
zwalczaniem śliskości zimowej solarkami zainstalowanymi na skrzyni samochodu, 3. zwalczanie śliskości 
zimowej dróg na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb solarkami przy użyciu solanki, soli z piaskiem lub 
mieszanki chipsów kokosowych i soli, 4. odśnieżanie dróg ładowarkami, 5. usuwanie zwałowisk śnieżnych 
przy użyciu ładowarek, 6. wywożenie zalegającego śniegu wraz z załadunkiem z terenu miasta (wyłącznie 
na pisemne polecenie Zamawiającego), na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 7. utrzymanie w pełnej 
gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem 
przewidzianym do zwalczania skutków zimy, 8. zapewnieniu dostępu do materiałów uszorstniających 
piasku i soli, Szczegółowy opis zakresu usługi zawiera „Specyfikacja techniczna” stanowiąca załącznik Nr 1 
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, standardy zimowego utrzymania dróg 
powiatowych oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania 
środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 
poz. 1960).  



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: 2019-01-01 
data zakończenia: 2020-04-30 
5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

Dyspozycyjność 40,00 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr:  3 Nazwa:  Gmina Strzeleczki 

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:Gmina Strzeleczki 
(częściowo Gmina Krapkowice) – 30,25 km Usługi polegać będą w szczególności na likwidacji skutków zimy, 
żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania 
przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami 
atmosferycznymi, prowadzeniu akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych 
warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawiei i zamieci śnieżnej, niskiej 
temperatury itp. poprzez: 1. odśnieżanie dróg pługami, 2. odśnieżanie dróg pługami z jednoczesnym 
zwalczaniem śliskości zimowej solarkami zainstalowanymi na skrzyni samochodu, 3. zwalczanie śliskości 
zimowej dróg na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb solarkami przy użyciu solanki, soli z piaskiem lub 
mieszanki chipsów kokosowych i soli, 4. odśnieżanie dróg ładowarkami, 5. usuwanie zwałowisk śnieżnych 
przy użyciu ładowarek, 6. wywożenie zalegającego śniegu wraz z załadunkiem z terenu miasta (wyłącznie 
na pisemne polecenie Zamawiającego), na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 7. utrzymanie w pełnej 
gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem 
przewidzianym do zwalczania skutków zimy, 8. zapewnieniu dostępu do materiałów uszorstniających 
piasku i soli, Szczegółowy opis zakresu usługi zawiera „Specyfikacja techniczna” stanowiąca załącznik Nr 1 
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, standardy zimowego utrzymania dróg 
powiatowych oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania 
środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 
poz. 1960).  
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: 2019-01-01 
data zakończenia: 2020-04-30 
5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Dyspozycyjność 40,00 



6) INFORMACJE DODATKOWE: 

Część nr:  4 Nazwa:  Gmina Walce 

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:Gmina Walce - 
(częściowo Gmina Krapkowice) – 48,80 km Usługi polegać będą w szczególności na likwidacji skutków zimy, 
żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania 
przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami 
atmosferycznymi, prowadzeniu akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych 
warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, zawiei i zamieci śnieżnej, niskiej 
temperatury itp. poprzez: 1. odśnieżanie dróg pługami, 2. odśnieżanie dróg pługami z jednoczesnym 
zwalczaniem śliskości zimowej solarkami zainstalowanymi na skrzyni samochodu, 3. zwalczanie śliskości 
zimowej dróg na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb solarkami przy użyciu solanki, soli z piaskiem lub 
mieszanki chipsów kokosowych i soli, 4. odśnieżanie dróg ładowarkami, 5. usuwanie zwałowisk śnieżnych 
przy użyciu ładowarek, 6. wywożenie zalegającego śniegu wraz z załadunkiem z terenu miasta (wyłącznie 
na pisemne polecenie Zamawiającego), na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 7. utrzymanie w pełnej 
gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem 
przewidzianym do zwalczania skutków zimy, 8. zapewnieniu dostępu do materiałów uszorstniających 
piasku i soli, Szczegółowy opis zakresu usługi zawiera „Specyfikacja techniczna” stanowiąca załącznik Nr 1 
do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, standardy zimowego utrzymania dróg 
powiatowych oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów i warunków stosowania 
środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 
poz. 1960).  
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: 2019-01-01 
data zakończenia: 2020-04-30 
5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

Cena 60,00 

Dyspozycyjność 40,00 

 


