
Ogłoszenie nr 510411188-N-2021 z dnia 02.02.2021 r.

Powiat Szydłowiecki: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Szydłowieckiego
w sezonach zimowych 2021, 2022 i 2023

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 777013-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Szydłowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 67022285900000, ul. pl. M.
Konopnickiej  7, 26-500  Szydłowiec, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 171 008, e-
mail powiat@szydlowiecpowiat.pl, faks 486 171 061. 
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Szydłowieckiego w sezonach
zimowych 2021, 2022 i 2023

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RI.272.67.20220

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

II.3) 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 zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu
Szydłowieckiego w sezonach zimowych 2021,2022 i 2023 polegające na: a) Zwalczaniu
śliskości (przy zastosowaniu materiału dostarczonego przez Zamawiającego) b) Odśnieżanie
dróg powiatowych. Planowana ilość zwalczania śliskości i odśnieżania dróg - 43 200,00 km. 1.2.
Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w kosztorysie ofertowym stanowiącym
Załącznik nr 11 do SIWZ oraz Załączniku nr 10 Warunki techniczne dla usług prowadzonych
przy zimowym utrzymaniu dróg. 1.3. Okresy wykonywania zimowego utrzymania dróg
powiatowych w ramach niniejszego zamówienia: a) od dnia 01.02.2021 r. do dnia 30.04.2021 r.
b) od dnia 15.10.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. c) od dnia 01.01.2022 r. do dnia 30.04.2022 r. d)
od dnia 15.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. e) od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.04.2023 r. f) od



dnia 15.10.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 1.4. Obszar objęty przetargiem przedstawia Załącznik
Nr 9 do SIWZ – wykaz dróg powiatowych. 2. Prowadzenie usług z zakresu zimowego
utrzymania. 2.1. Standardy zimowego utrzymania Drogi powiatowe na terenie Powiatu
Szydłowieckiego zostały zakwalifikowane do V i VI standardu zimowego utrzymania. Warunki
techniczne dla usług prowadzonych przy zimowym utrzymaniu dróg zostały określone w
Załączniku Nr 10 do SIWZ. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
zwalczanie śliskości (posypanie) na całym odcinku drogi. Decyzję o zwalczani śliskości na
całym odcinku drogi podejmuje koordynator ds. zimowego utrzymania dróg. 2.2. Sprzęt do
zimowego utrzymania dróg Zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbywać się będzie przy
użyciu sprzętu Wykonawcy. Do obsługi sprzętu przewidzianego do świadczenia usług z zakresu
zimowego utrzymania Wykonawca zabezpiecza odpowiednią ilość kierowców i operatorów
maszyn wyposażonych w środki łączności np. (tel. komórkowe). Sprzęt do zimowego
utrzymania dróg powinien być wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami (lampy
ostrzegawcze z pomarańczowym migającym światłem, oznakowanie krawędzi pługów farbą w
kolorze na przemian biało-czerwonym), w szczególności z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego
wyposażenia (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz.2022). Sprzęt powinien być zaopatrzony w
materiały pędne w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłej pracy niezależnie od panujących
warunków atmosferycznych. Prędkość maszyn w trakcie odśnieżania i zwalczania śliskości
powinna być dostosowana do panujących warunków atmosferycznych, ruchu drogowego oraz
zgodna z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wymagania techniczne dotyczące sprzętu
samochodowego: satelitarny system lokalizacji i kontroli pracy (GPS) służący do monitorowania
tras, z bieżącym podglądem oraz archiwizacją tras pojazdów przez cały okres trwania umowy,
zapewnienie na żądanie Zamawiającego dostępu do systemu (GPS) monitorującego trasy
zakresów prac. Wykaz minimalnych potrzeb sprzętu Wykonawcy do zimowego utrzymania dróg:
a) pługopiaskarki 3 sztuki, spełniające następujące kryteria: nośnik z napędem minimum dwie
osie i mocy minimum 300 KM, ługi odśnieżne co najmniej średnie z pneumatycznym lub
hydraulicznym sterowaniem o długości lemiesza minimum 3,0 m, piaskarki o pojemności
minimum 5m3 2.3. Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie przy użyciu materiałów
uszorstniających tj. piasku, soli, mieszanki solno-piaskowej. Materiały uszorstniające zapewnia
Zamawiający, które będą składowane na zabezpieczonym i utwardzonym placu w siedzibie
Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu przy ul. Kolejowej 78, 26-500 Szydłowiec.
Wykonawca we własnym zakresie zapewni załadunek materiałów uszorstniających na
pługopiaskarki. 2.4. Wymagania dotyczące zimowego utrzymania dróg 1) Wykonawca po
otrzymaniu wezwania od Zamawiającego podstawia wymagane jednostki sprzętowe w ciągu
…… minut (zgodnie z czasem wskazanym w ofercie) 2) Usługi zimowego utrzymania dróg
powiatowych odbywać się będą wg dyspozycji koordynatora Zamawiającego 3) Wykonawca
podstawiając sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły, aż do odwołania. 4)
Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo powiadamiać koordynatora ds. zimowego
utrzymania dróg ze strony Zamawiającego o zakończeniu akcji w danym dniu. 5) Sprzęt
pracujący przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych musi być prawidłowo oznakowany i
wyposażony. 6) W zależności od warunków atmosferycznych Zamawiający może odwołać usługi
na czas nieokreślony. 7) Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający
bezpiecznemu użytkowaniu drogi, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu i jest
odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadań związanych z
realizacją zamówienia. 2.5. Sposób rozliczania usług z zakresu zimowego utrzymania 2.5.1.
Sposób rozliczania usługi z zakresu zwalczania śliskości na drogach Usługa z zakresu
zwalczania śliskości będzie rozliczana za 1 km drogi powiatowej z posypaniem miejsc
niebezpiecznych tj. łuki, spadki o nachyleniu większym niż 7%,przystanki i zatoki
autobusowe,skrzyżowania, szkoły w obszarze zabudowanym zgodnie z załącznikami nr 9 do
SIWZ. Podczas prac związanych ze zwalczaniem śliskości w przypadku występowania śniegu na
jezdni wymaga się jazdy z opuszczonym pługiem. Cena za zwalczanie śliskości przy użyciu
pługopiaskarki oprócz likwidacji gołoledzi tj. posypywanie miejsc wyznaczonych przez
Zamawiającego, obejmuje również posypywanie i odśnieżanie tj. przejazd pługopiaskarki z
opuszczonym pługiem. Zamawiający będzie wymagał zwalczania śliskości zgodnie ze
standardami zimowego utrzymania dróg. W przypadku wystąpienia trudnych warunków



atmosferycznych mogą być odstępstwa od przyjętych standardów – decyzje o odstępstwach
podejmują wyznaczeni koordynatorzy ds. zimowego utrzymania dróg. Do zwalczania śliskości
na drogach będzie używana pługopiaskarka. 2.5.2. Sposób rozliczania usługi z zakresu
odśnieżania dróg Usługa z zakresu odśnieżania dróg będzie rozliczana za 1 km odśnieżania
jezdni na całej szerokości do wymaganego dla niej standardu zimowego utrzymania bez względu
na odległość jej położenia od miejsca wyjazdu sprzętu oraz bez względu na ilość przejazdów
użytego sprzętu i ilość sprzętu użytego do wykonania tej usługi. W przypadku wystąpienia po
wykonaniu odśnieżania, kolejnych opadów śniegu wykonanie odśnieżania będzie traktowane jak
nowe rozpoczęcie robót. Do odśnieżania dróg będzie używana pługopiaskarka.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV: 90630000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/02/2021 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 374112.00 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U i T. "CZESMAR" Jawiga Górlicka 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Sowińskiego 42 
Kod pocztowy: 26-500 
Miejscowość: Szydłowiec 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie



Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 404040.96 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 404040.96 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 550540.80 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 


