
 
 

POWIAT SZYDŁOWIECKI 
REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU 

ogłasza przetarg nieograniczony  
o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
 – Prawo zamówień publicznych 

 
PR.272.15.2014 

data zamieszczenia: 29.08.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi  

 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego. 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES:   
Nazwa: 
Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu  
 
Adres: 
pl. M. Konopnickiej 7 
Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo:  
Szydłowiec   26-500    mazowieckie 
 
Adres strony internetowej zamawiającego:  
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/  
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego sytemu 
zakupów: 
nie dotyczy 
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  
Administracja samorządowa. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) OPIS 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:   
Świadczenie usług sprzętowych  przy zimowym  utrzymaniu dróg powiatowych na terenie 
powiatu szydłowieckiego w sezonach 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: 
usługi 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia: 
Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowych  przy zimowym  utrzymaniu dróg 
powiatowych na terenie powiatu szydłowieckiego w sezonach 2014/2015; 2015/2016; 
2016/2017. 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętem Wykonawcy w akcji czynnej przy 
zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Szydłowieckiego przy zastosowaniu 
materiału uszorstniającego Zamawiającego (mieszanka solno-piaskowa, piasek ). 
Zakres zamówienia obejmuje: 
1.mechaniczne odśnieżanie dróg  
2.mechaniczne zwalczanie śliskości zimowej materiałami do zimowego utrzymania dróg 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
3.realizacja przez Wykonawcę prac zimowego utrzymania zgodnie z przedstawionym  
standardem oraz z  obowiązującymi przepisami ochrony środowiska i BHP. 



 
 

Przedmiot zamówienia podzielony został na zadania: 
Zadanie nr 1 obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg pługo-piaskarkami spełniającymi 
następujące wymagania : 
Nośniki Wykonawcy wyposażone w pomarańczowe lampy ostrzegawcze z napędem minimum 
dwie osie i mocy minimum 300 KM, pługi co najmniej średnie (preferowane  ciężkie) z 
pneumatycznym lub hydraulicznym sterowaniem o długości lemiesza minimum 2,7m. Piaskarka 
o pojemności minimum 5 m3 – 3 szt. 
  
Klasyfikacja usług CPV – 90.62.00.00 – 9  usługi  odśnieżania 
90.63.00.00 – 2 usługi usuwania oblodzenia 
Planowana ilość kilometrów do przejechania w akcji czynnej z możliwością ewentualnego 
zmniejszenia przez Zamawiającego : 48 000,00 km 
Zaoferowane ryczałtowe ceny jednostkowe powinny zawierać : 
-cenę nośnika, sprzętu, wraz z jego zainstalowaniem, utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej 
do wykonania usługi, 
-w przypadku piaskarek- koszt czyszczenia krat. 
Zadanie nr 2 obejmuje odśnieżanie pługami spełniającymi następujące wymagania : 
Nośnik pługa z napędem minimum na dwie osie i mocy minimum 300 KM , średni (preferowany 
ciężki) z pneumatycznym lub hydraulicznym sterowaniem o długości lemiesza minimum 2,7 m. 
– 2 szt. 
Planowana ilość kilometrów do przejechania w akcji czynnej z możliwością ewentualnego 
zmniejszenia przez Zamawiającego : 2500,00 km 
Klasyfikacja usług CPV – 90.62.00.00 – 9  usługi  odśnieżania 
Zadanie nr 3 obejmuje odśnieżanie dróg równiarką – 1 szt. 
Klasyfikacja usług CPV – 90.62.00.00 – 9  usługi  odśnieżania 
Planowany czas pracy równiarki z możliwością ewentualnego zmniejszenia przez 
Zamawiającego – 80,0 godz. 
Zadanie nr 4 obejmuje odśnieżanie dróg ładowarką o pojemności łyżki czołowej minimum 3,0 
m3– 1 szt. 
 
Planowany czas pracy ładowarki z możliwością ewentualnego zmniejszenia przez 
Zamawiającego : 100,0 godz. 
Klasyfikacja usług CPV – 90.62.00.00 – 9  usługi  odśnieżania 
 
Zadanie nr 5 obejmuje  załadunek  materiałów uszorstniających na piaskarki ładowarką o 
pojemności łyżki czołowej minimum 1,0 m3 – 1 szt. 
Planowany czas pracy ładowarki w akcji czynnej z możliwością ewentualnego zmniejszenia 
przez Zamawiającego : 350,0 godz. 
Planowany czas pracy ładowarki w akcji biernej z możliwością ewentualnego zmniejszenia 
przez Zamawiającego  : 50,0 godz. 
 
Wykazy dróg powiatowych utrzymywanych w 5 i 6 standardzie zimowego utrzymania oraz 
zasady odśnieżania i usuwania śliskości  na drogach zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ 
 
Definicje 
Akcja czynna – świadczenie usług zgodnie z Warunkami Technicznymi, polegające na pracy 
sprzętu bezpośrednio na drodze przy  odśnieżaniu i usuwaniu śliskości. Czas akcji czynnej 
rozpoczyna się w chwili wydania przez dyżurnego Zarządu Dróg Powiatowych dyspozycji do 
załadunku sprzętu lub jego wyjazdu do pracy bezpośrednio na drodze, natomiast kończy się w 
chwili powrotu do ZDP i zgłoszeniem dyżurnemu o wykonaniu zleconego zadania. 
 
Akcja  bierna – świadczenie usług zgodnie z Warunkami Technicznymi, polegające na 
pozostawieniu sprzętu wraz z operatorem w pełnej gotowości do podjęcia „akcji czynnej”. 
 
-odbiór usługi następuje bezpośrednio po jej wykonaniu przez przedstawiciela Zamawiającego 
-rozliczenie potwierdzonych usług następuje fakturami wystawionymi na dzień 30 każdego 
miesiąca (w miesiącu lutym na dzień 28-29) 
 



 
 

Jeżeli w trakcie wyrywkowej kontroli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi 
niezgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru to; 
- nie potwierdzi usługi od początku dyspozycji 
- będzie naliczał kary jak za nie podstawienie sprzętu 
- może zrezygnować z usług danego Wykonawcy   
 
Dokumenty rozliczeniowe Wykonawca sporządza w sposób czytelny wg zasad ustalonych 
przez Zamawiającego. 
Usługi dotyczące zimowego utrzymania odbywają się wg dyspozycji Zamawiającego. 
 
Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego podstawia jednostki sprzętowe  niezwłocznie 
lecz nie później niż ; 
- środki do zwalczania śliskości ( pługopiaskarki ) – 1 godz. 
- środki do odśnieżania – 1 godz. 
- środek do załadunku – 1 godz. 
 
Wykonawca podstawiający sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły aż do  
odwołania. 
Wykonawca zapewnia tankowanie swojego sprzętu.  
Wykonawca powinien wyposażyć operatorów sprzętu w łączność bezprzewodową ( telefony 
komórkowe ). 
Za opóźnienia w podstawieniu sprzętu Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne 
wynoszące 50,0 zł za pierwszą a 80,0 zł za drugą i następną godzinę opóźnienia 
poszczególnych jednostek. 
W zależności od warunków atmosferycznych Zamawiający może odwołać usługi przy zimowym 
utrzymaniu na czas nieokreślony. 
Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu użytkowaniu 
drogi i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadań 
związanych z zimowym utrzymaniem dróg. 
 
II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających. 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 30% 
wartości zamówienia podstawowego. 
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
90.62.00.00 – 9,  90.63.00.00 – 2 
 
II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej: 
Tak. Liczba części: 5 
 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej: 
Nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
Dla Zadania I, II, III, IV, V  
Sezony zimowe 2014/2015 ; 2015/2016; 2016/2017  r.  
Poszczególne okresy  zimowe obejmują okresy od  dnia: 
15 października 2014 r.  do  30 kwietnia 2015 r. 
15 października 2015 r.  do  30 kwietnia 2016 r. 
15 października 2016 r.   do  30 kwietnia 2017 r. 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
Informacja na temat wadium:  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 



 
 

 
III.2) ZALICZKI  
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet zamówienia: 
Nie 
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 
przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany 
załącznik nr 1 do formularza oferty-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza 
to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie 
wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
 
III.3.2) Wiedza i do świadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany 
załącznik nr 1 do formularza oferty-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza 
to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie 
wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
 
III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany 
załącznik nr 1 do formularza oferty-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza 
to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie 
wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, warunki określone w ust. 1 mogą być spełnione łącznie przez te podmioty. 
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany 
załącznik nr 1 do formularza oferty-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza 
to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie 
wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego 



 
 

terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, warunki określone w ust. 1 mogą być spełnione łącznie przez te podmioty. 
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  
Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany 
załącznik nr 1 do formularza oferty-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu. 
Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
Ocena spełnienia warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Oznacza 
to, że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie 
wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez Zamawiającego 
terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) 
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, warunki określone w ust. 1 mogą być spełnione łącznie przez te podmioty. 
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 
1. oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, nale ży przedło żyć: 
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - sporządzone według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 2 do formularza oferty; 
2) 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 ofert; 
 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzaj ący, że 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości  - wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
 
III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 
1) 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)  



 
 

1. Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ),  
2. oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności  gospodarczej - załącznik nr 4 do oferty 
3. W przypadku, gdy Wykonawcę w przetargu reprezentuje pełnomocnik oryginał 

pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy lub notarialnie potwierdzony odpis 
takiego pełnomocnictwa  

4. wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć oryginał 
pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 
III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią osoby niepełnosprawne. 
Nie 
 
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: 
Najniższa cena 
 
IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna: 
Nie 
 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonaw cy: 
Tak. 
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania 
nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy.  
Zamawiający przewiduje również możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku 
wystąpienia co najmniej jednej okoliczności wymienionej poniżej z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wystąpienia:  
1. Zmiana osób uczestniczących w realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku: na 
prośbę Wykonawcy uzasadnioną po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
kandydatury innej osoby/osób spełniającej warunki zawarte w SIWZ.  
 2. Zmiany dotyczące zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, 
iż wykona umowę osobiście.  
3. Zmiany dotyczącej rezygnacji z podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, 
iż wykona umowę przy pomocy podwykonawców.  
4. Zmiana terminu zakończenia usługi w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia 
Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, może być przedłużona wskutek:  
a) wystąpienia zdarzeń siły wyższej;  
b) wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na 
skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.  
c) zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub 
cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych które mogą być 
spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę,  
d) zaistnienia klęski żywiołowej, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, bunty, niepokoje, 
strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy wykonawcy i jego podwykonawców, 
e) odkrycia w gruncie przedmiotów niemożliwych do zidentyfikowania przed przystąpieniem do 
robót budowlanych takich jak m.in. głazy narzutowe, niewybuchy, przedmioty wymagające 
ochrony Konserwatora Zabytków powodujące konieczność wykonania robót dodatkowych.  
Warunki dokonania zmian:  



 
 

A. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, 
wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,  
B. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:  
- opisze zaistniałe okoliczności,  
- uzasadni zaistnienie powyższych okoliczności,  
C. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie  
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej 
zgody. 
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: 
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/ 
 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem: 
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, pokój numer 206 
(II piętro). 
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert: 
Data: 09.09.2014  Godzina 10:00,  
Miejsce:  
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec –Kancelaria 
Starosty, I piętro (pokój nr 100) 
 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: 
okres w dniach: 30 
 
 
ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
CZĘŚĆ Nr: 1  NAZWA:   ZADANIE I –  Obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie  
      dróg pługo - piaskarkami spełniającymi  
      następujące wymagania : 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia: 
Zadanie nr 1 obejmuje zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg pługo-piaskarkami spełniającymi 
następujące wymagania : 
Nośniki Wykonawcy wyposażone w pomarańczowe lampy ostrzegawcze z napędem minimum 
dwie osie i mocy minimum 300 KM, pługi co najmniej średnie (preferowane  ciężkie) z 
pneumatycznym lub hydraulicznym sterowaniem o długości lemiesza minimum 2,7m. Piaskarka 
o pojemności minimum 5 m3 – 3 szt. 
Planowana ilość kilometrów do przejechania w akcji czynnej z możliwością ewentualnego 
zmniejszenia przez Zamawiającego : 48 000,00 km 
Zaoferowane ryczałtowe ceny jednostkowe powinny zawierać : 
-cenę nośnika, sprzętu, wraz z jego zainstalowaniem, utrzymaniem sprawności eksploatacyjnej 
do wykonania usługi, 
-w przypadku piaskarek- koszt czyszczenia krat. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 
90.62.00.00 – 9,  90.63.00.00 – 2 
 
3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
Termin wykonania zamówienia:  
Sezony zimowe 2014/2015 ; 2015/2016; 2016/2017  r.  
Poszczególne okresy  zimowe obejmują okresy od  dnia: 
15 października 2014 r.  do  30 kwietnia 2015 r. 
15 października 2015 r.  do  30 kwietnia 2016 r. 
15 października 2016 r.   do  30 kwietnia 2017 r. 



 
 

 
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie 
Cena - 100 % 
 
ZAŁĄCZNIK II – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
CZĘŚĆ Nr: 2  NAZWA:   ZADANIE II -  obejmuje odśnieżanie pługami spełniającymi  
     następujące wymagania 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia: 
Zadanie nr 2 obejmuje odśnieżanie pługami spełniającymi następujące wymagania : 
Nośnik pługa z napędem minimum na dwie osie i mocy minimum 300 KM , średni (preferowany 
ciężki) z pneumatycznym lub hydraulicznym sterowaniem o długości lemiesza minimum 2,7 m. 
– 2 szt. 
Planowana ilość kilometrów do przejechania w akcji czynnej z możliwością ewentualnego 
zmniejszenia przez Zamawiającego : 2500,00 km 
 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 
90.62.00.00 – 9   
 
3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
Termin wykonania zamówienia: 
Sezony zimowe 2014/2015 ; 2015/2016; 2016/2017  r.  
Poszczególne okresy  zimowe obejmują okresy od  dnia: 
15 października 2014 r.  do  30 kwietnia 2015 r. 
15 października 2015 r.  do  30 kwietnia 2016 r. 
15 października 2016 r.   do  30 kwietnia 2017 r. 
 
4) Kryteria oceny ofert: cena  
Cena - 100 % 
 
ZAŁĄCZNIK II – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
CZĘŚĆ Nr: 3  NAZWA:   ZADANIE III -  obejmuje odśnieżanie dróg równiarką–1 szt. 
 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia: 
Zadanie nr 3 obejmuje odśnieżanie dróg równiarką – 1 szt. 
Planowany czas pracy równiarki z możliwością ewentualnego zmniejszenia przez 
Zamawiającego – 80,0 godz. 

 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 
90.62.00.00 – 9   
 
3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
Termin wykonania zamówienia: 
Sezony zimowe 2014/2015 ; 2015/2016; 2016/2017  r.  
Poszczególne okresy  zimowe obejmują okresy od  dnia: 
15 października 2014 r.  do  30 kwietnia 2015 r. 
15 października 2015 r.  do  30 kwietnia 2016 r. 
15 października 2016 r.   do  30 kwietnia 2017 r. 
 
4) Kryteria oceny ofert: cena  
Cena - 100 % 
 
ZAŁĄCZNIK II – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
CZĘŚĆ Nr: 4  NAZWA:   ZADANIE IV -  obejmuje odśnieżanie dróg ładowarką  

o pojemności łyżki czołowej minimum  
3,0 m3– 1 szt. 



 
 

 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia: 
Zadanie nr 4 obejmuje odśnieżanie dróg ładowarką o pojemności łyżki czołowej minimum 3,0 
m3– 1 szt. 
Planowany czas pracy ładowarki z możliwością ewentualnego zmniejszenia przez 
Zamawiającego : 100,0 godz. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 
90.62.00.00 – 9   
 
3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
Termin wykonania zamówienia: 
Sezony zimowe 2014/2015 ; 2015/2016; 2016/2017  r.  
Poszczególne okresy  zimowe obejmują okresy od  dnia: 
15 października 2014 r.  do  30 kwietnia 2015 r. 
15 października 2015 r.  do  30 kwietnia 2016 r. 
15 października 2016 r.   do  30 kwietnia 2017 r. 
 
4) Kryteria oceny ofert: cena  
Cena - 100 % 
 
ZAŁĄCZNIK II – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
CZĘŚĆ Nr: 5  NAZWA:   ZADANIE V -  obejmuje  załadunek  materiałów  
     uszorstniających na piaskarki ładowarką  

o pojemności łyżki czołowej minimum  
1,0 m3 – 1 szt. 

 
1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia: 
Zadanie nr 5 obejmuje  załadunek  materiałów uszorstniających na piaskarki ładowarką o 
pojemności łyżki czołowej minimum 1,0 m3 – 1 szt. 
Planowany czas pracy ładowarki w akcji czynnej z możliwością ewentualnego zmniejszenia 
przez Zamawiającego : 350,0 godz. 
Planowany czas pracy ładowarki w akcji biernej z możliwością ewentualnego zmniejszenia 
przez Zamawiającego  : 50,0 godz. 
 
2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 
90.62.00.00 – 9   
 
3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
Termin wykonania zamówienia: 
Sezony zimowe 2014/2015 ; 2015/2016; 2016/2017  r.  
Poszczególne okresy  zimowe obejmują okresy od  dnia: 
15 października 2014 r.  do  30 kwietnia 2015 r. 
15 października 2015 r.  do  30 kwietnia 2016 r. 
15 października 2016 r.   do  30 kwietnia 2017 r. 
 
4) Kryteria oceny ofert: cena  
Cena - 100 % 
 


