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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:388329-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi usuwania oblodzeń
2020/S 159-388329

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Zielona 8
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod pocztowy: 61-851
Państwo: Polska
E-mail: zp@zdp.poznan.pl 
Tel.:  +48 618593430
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdp.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_poznan
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu poznańskiego w sezonach zimowych 2020/2021 i 
2021/2022
Numer referencyjny: ZDP.WZ.261.2.24/20

II.1.2) Główny kod CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest zimowe utrzymanie sieci dróg powiatowych na terenie 
15 gmin powiatu poznańskiego o łącznej długości 660,853 km.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie I – drogi na terenie gmin: Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las, Swarzędz
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatu poznańskiego gmina Czerwonak, Murowana Goślina, Suchy Las, Swarzędz

II.2.4) Opis zamówienia:
Odśnieżanie dróg (w tym użycie sprzętu ciężkiego): ilość objęta zamówieniem – 77,194 km, szacowana łączna 
ilość działań w okresie zimowym 2020/21 i 2021/22 – 5 094,80 km;
Posypywanie dróg: ilość objęta zamówieniem – 64,294 km, szacowana łączna ilość działań w okresie zimowym 
2020/21 i 2021/22 – 9 644,10 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy (podjęcie działania na wskazanych odcinkach, drogach 
powiatowych lub całym zadaniu) / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: Zadanie I – 15 000,00 PLN.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w ilości:
— odśnieżanie dróg st. II + III – 40x ilość w zadaniu podstawowym,
— posypywanie dróg st. II + III – 45x ilość w zadaniu podstawowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie II – drogi na terenie gmin: Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatu poznańskiego gmina Pobiedziska, Swarzędz, Kostrzyn

II.2.4) Opis zamówienia:
Odśnieżanie dróg (w tym użycie sprzętu ciężkiego): ilość objęta zamówieniem – 94,505 km, szacowana łączna 
ilość działań w okresie zimowym 2020/21 i 2021/22 – 6 237,33 km;
Posypywanie dróg: ilość objęta zamówieniem – 83,278 km, szacowana łączna ilość działań w okresie zimowym 
2020/21 i 2021/22 – 12 491,70 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy (podjęcie działania na wskazanych odcinkach, drogach 
powiatowych lub całym zadaniu) / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: zadanie II – 20 000,00 PLN.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w ilości:
— odśnieżanie dróg st. II + III – 40x ilość w zadaniu podstawowym,
— posypywanie dróg st. II + III – 45x ilość w zadaniu podstawowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

18/08/2020 S159
https://ted.europa.eu/TED

3 / 14



Dz.U./S S159
18/08/2020
388329-2020-PL

4 / 14

Zadanie III – drogi na terenie gmin: Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatu poznańskiego gmina Swarzędz, Kleszczewo, Kostrzyn, Kórnik

II.2.4) Opis zamówienia:
Odśnieżanie dróg (w tym użycie sprzętu ciężkiego): ilość objęta zamówieniem –111,116 km, szacowana łączna 
ilość działań w okresie zimowym 2020/21 i 2021/22 – 7 333,656 km;
Posypywanie dróg: ilość objęta zamówieniem – 111,116 km, szacowana łączna ilość działań w okresie 
zimowym 2020/21 i 2021/22 – 16 667,400 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy (podjęcie działania na wskazanych odcinkach, drogach 
powiatowych lub całym zadaniu) / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: zadanie III – 25 000,00 PLN.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w ilości:
— odśnieżanie dróg st. II + III – 40x ilość w zadaniu podstawowym,
— posypywanie dróg st. II + III – 45x ilość w zadaniu podstawowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie IV – drogi na terenie gmin: Kórnik, Mosina
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatu poznańskiego gmina Kórnik, Mosina

II.2.4) Opis zamówienia:
Odśnieżanie dróg (w tym użycie sprzętu ciężkiego): ilość objęta zamówieniem –102,93 km, szacowana łączna 
ilość działań w okresie zimowym 2020/21 i 2021/22 –6 793,380 km;
Posypywanie dróg: ilość objęta zamówieniem – 97,014 km, szacowana łączna ilość działań w okresie zimowym 
2020/21 i 2021/22 – 14 552,100 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy (podjęcie działania na wskazanych odcinkach, drogach 
powiatowych lub całym zadaniu) / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: zadanie IV – 22 000,00 PLN.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w ilości:
— odśnieżanie dróg st. II + III – 40x ilość w zadaniu podstawowym,
— posypywanie dróg st. II + III – 45x ilość w zadaniu podstawowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie V – drogi na terenie gmin: Stęszew, Komorniki, Dopiewo, Tarnowo Podgórne
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatu poznańskiego gmina Stęszew, Komorniki, Dopiewo, Tarnowo Podgórne

II.2.4) Opis zamówienia:
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Odśnieżanie dróg (w tym użycie sprzętu ciężkiego): ilość objęta zamówieniem –137,978 km, szacowana łączna 
ilość działań w okresie zimowym 2020/21 i 2021/22 –9 106,548 km;
Posypywanie dróg: ilość objęta zamówieniem –131,217 km, szacowana łączna ilość działań w okresie zimowym 
2020/21 i 2021/22 – 19 682,550 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy (podjęcie działania na wskazanych odcinkach, drogach 
powiatowych lub całym zadaniu) / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: zadanie V – 30 000,00 PLN.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w ilości:
— odśnieżanie dróg st. II + III – 40x ilość w zadaniu podstawowym,
— posypywanie dróg st. II + III – 45x ilość w zadaniu podstawowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie VI – drogi na terenie gmin: Buk, Stęszew
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatu poznańskiego gmina Buk, Stęszew

II.2.4) Opis zamówienia:
Odśnieżanie dróg (w tym użycie sprzętu ciężkiego): ilość objęta zamówieniem –44,18 km, szacowana łączna 
ilość działań w okresie zimowym 2020/21 i 2021/22 –2 915,88 km;
Posypywanie dróg: ilość objęta zamówieniem –42,930 km, szacowana łączna ilość działań w okresie zimowym 
2020/21 i 2021/22 – 6 439,5 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
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Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy (podjęcie działania na wskazanych odcinkach, drogach 
powiatowych lub całym zadaniu) / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: zadanie VI – 10 000,00 PLN.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w ilości:
— odśnieżanie dróg st. II + III – 40x ilość w zadaniu podstawowym,
— posypywanie dróg st. II + III – 45x ilość w zadaniu podstawowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie VII – drogi na terenie gmin: Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatu poznańskiego gmina Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Dopiewo.

II.2.4) Opis zamówienia:
Odśnieżanie dróg (w tym użycie sprzętu ciężkiego): ilość objęta zamówieniem –52,430 km, szacowana łączna 
ilość działań w okresie zimowym 2020/21 i 2021/22 – 3 460,38 km;
Posypywanie dróg: ilość objęta zamówieniem –52,430 km, szacowana łączna ilość działań w okresie zimowym 
2020/21 i 2021/22 – 7 864,50 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy (podjęcie działania na wskazanych odcinkach, drogach 
powiatowych lub całym zadaniu) / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: zadanie VII – 12 000,00 PLN.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w ilości:
— odśnieżanie dróg st. II + III – 40x ilość w zadaniu podstawowym,
— posypywanie dróg st. II + III – 45x ilość w zadaniu podstawowym.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie VIII – drogi na terenie gmin: Rokietnica, Suchy Las
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418 Poznański
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren powiatu poznańskiego gmina Rokietnica, Suchy Las.

II.2.4) Opis zamówienia:
Odśnieżanie dróg (w tym użycie sprzętu ciężkiego): ilość objęta zamówieniem –40,520 km, szacowana łączna 
ilość działań w okresie zimowym 2020/21 i 2021/22 – 2 674,32 km;
Posypywanie dróg: ilość objęta zamówieniem –39,801 km, szacowana łączna ilość działań w okresie zimowym 
2020/21 i 2021/22 – 5 970,15 km.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy (podjęcie działania na wskazanych odcinkach, drogach 
powiatowych lub całym zadaniu) / Waga: 40

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: Zadanie VIII – 9 000,00 PLN.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w ilości:
— odśnieżanie dróg st. II + III – 40x ilość w zadaniu podstawowym,
— posypywanie dróg st. II + III – 45x ilość w zadaniu podstawowym.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) Wykonawca wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania, a każde z nich 
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było związane ze świadczeniem usług w zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych przez jeden sezon 
zimowy, na sieci dróg o długości minimum 40 km.
Warunek ten nie jest uzależniony od ilości zadań, na które Wykonawca składa ofertę (Wykonawca musi mieć to 
samo doświadczenie niezależnie od ilości zadań, na które składa ofertę).
b) Zadanie nr I
— pługopiaskarki* 3 szt. podstawowe + 1 szt. pługopiaskarka* zapasowa
— pługi** 3 szt.,
— sprzęt ciężki*** 3 szt.
Zadanie nr II
— pługopiaskarki* 3 szt. podstawowe + 1 szt. pługopiaskarka* zapasowa
— pługi** 3 szt.,
— sprzęt ciężki*** 3 szt.
Zadanie nr III
— pługopiaskarki* 3 szt. podstawowe + 1 szt. pługopiaskarka* zapasowa
— pługi** 3 szt.,
— sprzęt ciężki*** 3 szt.
Zadanie nr IV
— pługopiaskarki* 3 szt. podstawowe + 1 szt. pługopiaskarka* zapasowa
— pługi** 3 szt.,
— sprzęt ciężki*** 3 szt.
Zadanie nr V
— pługopiaskarki* 3 szt. podstawowe + 1 szt. pługopiaskarka* zapasowa
— pługi** 3 szt.,
— sprzęt ciężki*** 3 szt.
Zadanie nr VI
— pługopiaskarki* 2 szt. podstawowe + 1 szt. pługopiaskarka* zapasowa
— pługi** 2 szt.,
— sprzęt ciężki*** 2 szt.
Zadanie nr VII
— pługopiaskarki* 2 szt. podstawowe + 1 szt. pługopiaskarka* zapasowa
— pługi** 2 szt,
— sprzęt ciężki*** 2 szt.
Zadanie nr VIII
— pługopiaskarki* 2 szt. podstawowe + 1 szt. pługopiaskarka* zapasowa
— pługi** 2 szt,
— sprzęt ciężki*** 2 szt.
Pługopiaskarka* – Piaskarki, solarki z zamontowanym pługiem odśnieżnym udostępnione do montażu 
nadajnika GPS (tylko pojazdy ciężarowe samochodowe),
Pług** – Pojazd ciężarowy lub ciągnik z zamontowanym pługiem odśnieżnym,

Sprzęt ciężki*** – Ładowarki (pojemność łyżki min. 1,01m3), równiarki, pługi wirnikowe, spycharki kołowe.
Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zamówienia musi wykazać dysponowanie ww. sprzętem 
w odniesieniu do każdej części zamówienia.
c) Wykonawca wykaże, dysponowanie bazą/bazami materiałowo sprzętowymi zlokalizowanymi w odległości 
nie większej niż 30 km od najbliższego odcinka drogi powiatowej utrzymywanego w najwyższym standardzie w 
danym zadaniu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający działając zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 16/11/2020

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/09/2020
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ul. Zielona 8, 61-851 Poznań, pok. 503, POLSKA

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Przetarg nieograniczony, procedura tzw. odwrócona na podst. art 24aa Pzp.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę,w stosunku do którego 
zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności okr.w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 Pzp i okr. w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
3. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie 
przez Wykonawcę, że nie podlega wykluczeniu i że spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie 
Wykonawca ma złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia w oryginale w postaci 
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dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym,zgodnie z zasadami okr. w 
rozdz. XI SIWZ.
3.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3.2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia i spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,warunków udziału w 
postępowaniu, składa także JEDZ dot.tych podmiotów. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych 
podmiotów do oferty musi załączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdz. VI pkt 4.2. 
SIWZ.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający 
wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia:
4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okr. w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
4.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dział. gosp., jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24 
ust. 5 pkt 1 Pzp;
4.3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4.4. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności.
5. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 22a Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 4 w odniesieniu do tych 
podmiotów.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o 
których mowa w pkt 4 składa dokumenty, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ppkt b) Rozp. Min. Rozwoju z 
26.7.16 w spr. rodzaju dokumentów (Dz.U. 2020 poz. 1282).
7. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego 
w rozdz. VI pkt 3.3. SIWZ Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do 
złożenia następujących dokumentów:
7.1. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających 
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 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. Wykaz usług stanowi zał. 6 do SIWZ;
7.2. Wykaz narzędzi dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o 
podstawie dysponowania tymi zasobami oraz informacja o lokalizacji bazy materiałowo- sprzętowej. Wykaz 
stanowi zał. 7 do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub 
mógł ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale VI tej ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 
SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany 
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, 
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, 
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
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przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie 
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 
10 od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej,
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 lub 2 powyżej wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie 
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy 
Pzp.
8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu.
9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) 
jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/08/2020

18/08/2020 S159
https://ted.europa.eu/TED

14 / 14

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

