~CwlAToWY ZARZĄD DRCJ
wPi~zu
W Czerniewskiego „3
tel. 423-28-07
NiP 849-1411-804 HEGON 790676010

Ogłoszenie nr 607461-N-2020 z dnia 2020-11-06 r.
Powiat Piski Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu: Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu
piskiego w sezonie zimowym 2020/2021.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspólrrnansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
Nazwa projektu lub programu: nie dotyczy
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
spoleczną i zawodową integrację osób będących członkami grup spolecznie 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° o, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w °o): nie dotyczy
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: nie dotyczy
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: nie dotyczy
lufonuacje dodatkowe: nie dotyczy
I. ł) NAZWA I ADRES: Powiat Piski Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu,
krajowy numer identyfikacyjny: 7906760l000000,
ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo: Polska,
tel. 87 423 28 07, e-mail: parkwaypzd ot.pl, faks 87 423 24 22,
Adres strony internetowej (URL): www v OlS D
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod ktorym można uzyskac dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (leżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania poste~powania 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):
nie dotyczy
IA) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL):
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
www.bip.powiat.pisz.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: nie dotyczy
-

-

—

-

-
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Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Inny sposób: nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
inny sposób: Oferty można złożyć za pomocą operatora pocztowego, kuriera lub osobiście na adres: Powiatowy Zarząd
Dróg w Piszu, 12-200 Pisz ul. Czerniewskiego 6, pokój nr 1 (sekretariat).
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne: Nie
Nieograniczony, polny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL): nie
dotyczy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie powiatu piskiego w sezonie zimowym 2020/202 1
Numer referencyjny: PZD.3210. 14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przepro”vadzono dialog techniczny: Nie
11.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
11.3) 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: 4
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może ~eostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 4
11.4) 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: Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie
powiatu piskiego w sezonie zimowym 2020/2021. Zamówienie zostało podzielone na cztery części:
ZADANIE NR 1 na terenie gminy Pisz;
ZADANIE NR 2 na terenie gminy Orzysz;
ZADANIE NR 3 na terenie gminy Biała Piska;
ZADAKIE NR 4 na terenie gminy Ruciane-Nida.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Zamówienie obejmuje:
odśnieżanie dróg i ulic,
zwalczanie śliskości nawierzchni dróg i ulic,
zapewnienie gotowości technicznej sprzętu i dyspozycyjności pracowników Wykonawcy odpowiedzialnych za
wykonanie usługi w godz.: od 5:00 do 7:00.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, poza godzinami gotowości (od godz. 5:00 do godz. 7:00), podstawił sprzęt
gotowy do pracy, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż 120 minut od chwili
wezwania. Zamawiający zastrzega sobie prawo każdorazowego uzgadniania zakresu prac przez osobę koordynującą
akcję zimowego utrzymania pracownika PZD w Piszu. Szacunkowe ilości godzin pracy sprzętu zawierają formularze
cenowe (formularze Nr: la, lb, ic, id w zależności od nr zadania). Służą one do wyliczenia szacunkowej wartości
zamówienia przy składaniu ofert. Ze względu na brak możliwości dokonania szczegółowego przedmiaru i dokładnego
oszacowania ilości niezbędnych prac, zakres usług w poszczególnych asortymentach może ulec zmianie. Faktyczna
ilość prac wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb, a płatność ustalona zostanie na podstawie cen jednostkowych
podanych przez Wykonawcę w formularzu cenowym. Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem (z podziałem na
gminy) stanowi Rozdział VIII. Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonywanie usługi odśnieżania dróg
i zwalczania śliskości na drogach powiatowych na terenie innej gminy, lecz pozostających na terenie powiatu piskiego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy, który stanowi Rozdział VI SIWZ.
11.5) Glówny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
.

.

-

—

-

.

-

90630000-2
11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: nie dotyczy
Waluta: nie dotyczy
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów szacunkowa całkowita maksymalna wartość w
całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa iv art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3
ustawy Pzp: Nie
—
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Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zam6wienia, o kt6rych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
11.8) 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: lub zakończenia: 202 1-04-15
11.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
111.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej dzialalności zawodowej, o Ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odste”puje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od stawiania warunków szczególnych w tym zakresie.
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
111.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, by Wykonawca wykazał, iż:
I. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy w tym okresie, zrealizował należycie, co najnmiej jedną usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, tj.
polegającą na zimowym utrzymaniu dróg (rozumianym, jako odśnieżanie i zwalczanie śliskości) o łącznej wartości prac
dla: ZADANIA NR 1, 2 i 3 50 000,00 zł brutto; ZADANIA NR 4— 15 000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek
(oddzielnie dla każdej części zamówienia) spelnia w całości co najmniej jeden z nich. W przypadku Wykonawców
powołujących się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, są oni zobowiązani
wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek (oddzielnie dla każdej części zamówienia) spełniają w całości
samodzielnie lub w całości jest on spełniany przez podmiot trzeci, na zasoby którego Wykonawca się powołuje. W
przypadku składania przez Wykonawcę oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca zobowiązany jest wykazać się
usługą (lub usługami) o wartości odpowiadającej co najmniej sumie kwot wskazanych przez Zamawiającego dla tych
części, przy zastrzeżeniu, iż w przypadku wykazania więcej niż jednej usługi, usługi te były wykonywane w jednym
sezonie zimowym.
2. Dysponuje lub będzie dysponował w pełni sprawnymi jednostkami sprzętowo transportowymi wymienionymi w
formularzach cenowych na poszczególne zadania. W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie,
Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest wykazać, iż dysponuje ilością
sprzętu wymaganą łącznie dla zadań, na które złoży oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają wspólnie (łącznie). W
przypadku Wykonawców powołujących się na zasoby podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp, są oni zobowiązani wykazać, iż stawiany przez Zamawiającego warunek spełniają wspólnie (łącznie) z podmiotem
trzecim, na zasoby którego Wykonawca się powołuje.
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: nie dotyczy
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. I ustawy Pzp
—

—

—

—

—

111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. S ustawy Pzp: Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
111.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPELNL& KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunków udziału w postępowaniu: Tak
Oświadczenie o spelnianiu kryteriów selekcji: Nie
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111.4) 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:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy złożyć odpis 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 Pzp. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, odpowiednie dokumenty
potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa
każdy z tych Wykonawców w zakresie go dotyczącym.
111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. I PKT I USTAWY PZP
111.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostaly wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądż inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy, w
przypadku świadczeń okresowych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;
b) wykazu urządzeń technicznych (wykaz sprzętu do zimowego utrzymania dróg i ulic) dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy
111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA WART. 25 UST. I PKT 2 USTAWY PZP: nie dotyczy
111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) -111.6)
1) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami
składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu; oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofert% 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
(t.j. Dz. U. z 20ł7 r. poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich
podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertaj
2) Pełnomocnictwo
(składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu
wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu)
do
podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą o ile prawo do ich podpisania
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertQ oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
przez notariusza;
3) Zobowiązanie podmiotu Ueżeli dotyczy)
(składane w postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez
Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu) oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(składane w
postępowaniu wraz z oświadczeniami składanymi przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega
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on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu)
oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z
oryginałem przez notariusza; 5) Wypełniony formularz oferty wraz z formularzem cenowym oddzielnie dla każdego
zadania.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.I) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.I.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: nie dotyczy
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dolączenia do ofert katalogów
elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
IVJ.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie
IV.1.6) Prze”vidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców: nie dotyczy
Przewidywana minimalna liczba wykonawców: nie dotyczy
Maksymalna liczba wykonawców: nie dotyczy
Kryteria selekcji wykonawców: nie dotyczy
P7.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: nie dotyczy
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie dotyczy
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych: nie dotyczy
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
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: nie dotyczy
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie
dotyczy
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie
termin ich udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy
będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie
połączeń: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: nie dotyczy
Czas trwania: nie dotyczy
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie dotyczy
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nie dotyczy
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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JV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena

60,00

Czas reakcji

30,00

Termin płatności 10,00
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: nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia
negocjacji: nie dotyczy
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie dotyczy
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania: nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie dotyczy
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie
oferty: nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne
urządzeń informatycznych: nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: nie dotyczy
Czas trwania: nie dotyczy
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie dotyczy
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: nie dotyczy
Data: godzina: nie dotyczy
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: nie dotyczy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: nie dotyczy
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
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: Zakres, charakter oraz warunki
wprowadzenia zmian zostały określone w projekcie umowy stanowiącym Rozdział VI SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: nie dotyczy
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
Środki slużące ochronie informacji o charakterze poufnym: nie dotyczy
111.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-16, godzina: 10:00,
Strona 6 z 8

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody: nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: nie dotyczy
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, iv przypadku nieprzyznania
środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe: nie dotyczy
ZAŁĄCZNIK I INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZEŚCIOWYCH
-

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie Nr 1
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, uslug 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
i ulic powiatowych na terenie gminy Pisz w sezonie zimowym 2020/2021.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: nie dotyczy
Waluta: nie dotyczy
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: nie dotyczy
okres w dniach: nie dotyczy
data rozpoczęcia: nie dotyczy
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena

60,00

Czas reakcji

30,00

Termin płatności 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy
Część nr: 2 Nazwa: Zadanie Nr 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, uslug lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a iv przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg
i ulic powiatowych na terenie gminy Orzysz w sezonie zimowym 2020/2021.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90630000-2, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: nie dotyczy
Waluta: nie dotyczy
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: nie dotyczy
okres w dniach: nie dotyczy
data rozpoczęcia: nie dotyczy
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena

60,00

Czas reakcji

30,00

Termin płatności 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy
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Część nr: 3 Nazwa: Zadanie Nr 3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, uslug 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
i ulic powiatowych na terenie gminy Biała Piska w sezonie zimowym 2020 2021.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: nie dotyczy
Waluta: nie dotyczy
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: nie dotyczy
okres w dniach: nie dotyczy
data rozpoczęcia: nie dotyczy
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena

60,00

Czas reakcji

30,00

Termin płatności 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy
Część nr: 4 Nazwa: Zadanie Nr 4
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: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg
i ulic powiatowych na terenie gminy Ruciane-Nida w sezonie zimowym 2020 2021.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: nie dotyczy
Waluta: nie dotyczy
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: nie dotyczy
okres w dniach: nie dotyczy
data rozpoczęcia: nie dotyczy
data zakończenia: 2021-04-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena

60,00

Czas reakcji

30,00

Termin płatnosci 10,00
6) INFORMACJE DODATKOWE: nie dotyczy
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