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Ogłoszenie nr 510245130-N-2019 z dnia 14-11-2019 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli: Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu
nowosolskiego w sezonie zimowym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022
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: 469936-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, Krajowy numer identyfikacyjny 97121818700000, ul. ul.
Wojska Polskiego , 67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 585 330, e-mail
drogi@pzd-nowasol.pl, faks 684 585 330.
Adres strony internetowej (url): www.pzd-nowasol.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu nowosolskiego w sezonie zimowym 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
znak sprawy PZD.3411.13.1.2019
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:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie sieci dróg na terenie Powiatu
Nowosolskiego o łącznej długości ok. 200,00 km w sezonie zimowym 2019/2020; 2020/2021;
2021/2022. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej gotowości do prowadzenia
zimowego utrzymania dróg (odśnieżania i usuwania śliskości) od dnia 15.11.2019 r. do dnia
15.04.2022 r. Zamówienie zostało podzielone na 4 zadania: ZADANIE I – obejmuje utrzymanie
¼ długości dróg na terenie powiatu, ZADANIE II – obejmuje utrzymanie ¼ długości dróg na
terenie powiatu, ZADANIE III – obejmuje utrzymanie ¼ długości dróg na terenie powiatu,
ZADANIE IV – obejmuje utrzymanie ¼ długości dróg na terenie powiatu, 2. Warunkiem
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rozpoczęcia realizacji zadania jest otrzymanie powiadomienia od zamawiającego (telefonicznie
lub mailowo) o rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania dróg. Przed przystąpieniem do realizacji
zadań zimowego utrzymania dróg Zamawiający ustali z Wykonawcą trasy przejazdu pojazdów.
3. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. 4. Wykonawca wyraża zgodę na
montaż urządzeń monitorujących (GPS) pracę sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Koszty
związane z zakupem sprzętu monitorującego ponosi Zamawiający. Koszty związane montażem
sprzętu monitorującego ponosi Wykonawca. 5. Zamawiający gwarantuje miesięczną wypłatę
ryczałtu w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych brutto) w okresie pozostawania w
gotowości do zimowego utrzymania dróg (w terminie od 15.11 do 15.04 w danym sezonie). 6.
Zasady prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg Akcję zimowego utrzymania dróg
(odśnieżania i usuwania śliskości) będzie prowadził ze strony Powiatowego Zarządu Dróg –
Kierownik Zespołu. W razie potrzeby Kierownik Zespołu będzie telefonicznie powiadamiał
wykonawcę o potrzebie uruchomienia sprzętu do zimowego utrzymania dróg (odśnieżania i
usuwania śliskości). Wykonawca zobowiązany jest podstawić na wezwanie telefoniczne sprzęt
zimowego utrzymania dróg (odśnieżania i usuwania śliskości) na wskazaną godzinę, lecz nie
później niż w ciągu 4 godziny od wezwania. Rejestr czasu pracy sprzętu prowadzi przedstawiciel
Zamawiającego - Kierownik Zespołu. Wykonawca zobowiązuje się do podania w formularzu
oferty nr telefonu osoby odpowiedzialnej za realizację zadań określonych umową. Wykonawca
przekazuje za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy/sprzęt Kierownikowi Zespołu
informacji o aktualnym stanie przejezdności dróg oraz zapewnia obsadę całodobową na
pracującym sprzęcie. 7. Sprzęt W niniejszej SIWZ podane zostały minimalne ilości jednostek
sprzętowych jednak w interesie Wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilości sprzętu, który
pozwoli mu wykonać usługę w określonym standardzie (np. w przypadku awarii jednostki).
Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej podmiany lub naprawy sprzętu. Zamawiający
musi mieć dostępny w maksymalnym zakresie zestaw sprzętu niezbędny do zimowego
utrzymania dróg (odśnieżania i usuwania śliskości) określony w niniejszej SIWZ. Pojazd
wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg (odśnieżania i usuwania
śliskości) powinien zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2005 roku Nr 108, póź. 908 ze zmianami), musi być
wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 i §
39 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku (Dz. U. z dnia 26 lutego
2003 roku Nr 32,poz. 262 ze zm.). Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe
wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 9 wyżej
wymienionego rozporządzenia. Zamawiający do usuwania śliskości udostępni : a) Piaskarko solarkę o pojemności 4 m3 b) pług średni o szerokości odśnieżania 2,7 m c) mieszankę piaskowo
– solną Wynajęty sprzęt do zimowego utrzymania dróg będzie przeznaczony do odśnieżania i
usuwania śliskości zimowej polegającej na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału
uszorstniającego zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa tj.
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i
warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i
placach (Dz. U. z dnia 24 listopada 2005 roku nr 230, poz. 1960) oraz usłudze sprzętowej
polegającej na załadunku mieszanki piasku z solą przy pomocy ładowarki na sprzęt posypujący
(piaskarki, materiał posypujący Zamawiającego). Wykonawca na swój koszt zamontuje oraz
podłączy piaskarki i pługi na nośniki. Piaskarki posiadają własny silnik napędzający mechanizm
posypywania. Wykonawca dba o powierzony sprzęt, a po zakończeniu prac przy zimowym
utrzymaniu oczyści, umyje, zdemontuje oraz dostarczy do bazy Powiatowego Zarządu Dróg w
Nowej Soli przy ul. Wojska Polskiego 100 b. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie
następujący sprzęt: - samochód wraz z kierowcą dostosowany do obsługi piaskarki z napędem
hydraulicznym (z samochodu) - min. 1 sztuka na każde dwa zadania, - samochód cieżarowy
wraz z kierowcą jako nośnik pod piaskarkę (z własnym napędem) oraz pług - min. 1 sztuka na
każde dwa zadania, UWAGA: przy kalkulacji ceny pracy samochodów należy uwzględnić koszty
związane z załądunkiem materiału uszorstaniającego zapewnionego przez Zamawiającego, który
dostępny będzie w magazynie Zamawiającego przy ul. Wojska Polsiego 100 b, w Nowej Soli
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UWAGA: Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie gdzie mają być
wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelki istotne
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wykonawca dokonuje wizji
lokalnej na swój koszt.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 60181000-0
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2, 90212000-6

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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: ZADANIE I

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 46012.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: CARO Maciej Dawidowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ciepielowska 12
Kod pocztowy: 67-100
Miejscowość: Nowa Sól
Kraj/woj.:
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:
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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 66975.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66975.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66975.00
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:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: ZADANIE II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 46012.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: CARO Maciej Dawidowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ciepielowska 12
Kod pocztowy: 67-100
Miejscowość: Nowa Sól
Kraj/woj.:
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 66975.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66975.00
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Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66975.00
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:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: ZADANIE III

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 46012.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TUR-MAR-POL
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Spacerowa 1
Kod pocztowy: 67-100
Miejscowość: Nowa Sól
Kraj/woj.:
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 68250.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 68250.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 68250.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
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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.
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