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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Rabka-Zdrój
Adres pocztowy: ul. Parkowa 2
Miejscowość: Rabka-Zdrój
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-700
Państwo: Polska
E-mail: makowskid@rabka.pl 
Tel.:  +48 182680471
Faks:  +48 182677700
Adresy internetowe:
Główny adres: https://gmina.rabka.pl/

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

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe utrzymanie przejezdności na 
terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 2022-2023 - II postępowanie
Numer referencyjny: IRG.271.85.2022

II.1.2) Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:makowskid@rabka.pl
https://gmina.rabka.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/rabka
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Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe zimowe utrzymanie na terenie miasta Rabka-Zdrój oraz zimowe
utrzymanie przejezdności na terenie Sołectw Chabówka, Ponice i Rdzawka w sezonie zimowym 2022-2023.
Niniejsze zamówienie zostało podzielone na 7 (siedem) części.
Zamawiający podzielił zamówienie na następujące części:
1. Część I – Zimowe utrzymanie dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i gminy Rabka-
Zdrój.
2. Część II – Zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój.
3. Część III – Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Słone.
4. Część IV – Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryte.
5. Część V – Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Ponice,
6. Część VI – Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Rdzawka,
7. Część VII – Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Chabówka.

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:
Zimowe utrzymanie dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rabka-Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia dla części I obejmuje utrzymanie dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie
miasta Rabka-Zdrój oraz pozimowe ich sprzątanie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 30/04/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy Rabka-Zdrój
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rabka-Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia dla części II obejmuje utrzymanie chodników, ciągów pieszych na terenie miasta Rabka-
Zdrój oraz pozimowe ich sprzątanie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 30/04/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Słone.
Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rabka-Zdrój, dzielnica Słone

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia dla części III obejmuje zimowe utrzymanie na terenie Dzielnicy Słone

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 30/04/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryte
Część nr: 4

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rabka-Zdrój, dzielnica Zaryte

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia dla części IV obejmuje zimowe utrzymanie na terenie Dzielnicy Zaryte

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 30/04/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Ponice
Część nr: 5
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rabka-Zdrój, Sołectwo Ponice

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia dla części V obejmuje zimowe utrzymanie na terenie Sołectwa Ponice

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 30/04/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Rdzawka
Część nr: 6

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rabka-Zdrój, Sołectwo Rdzawka

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia dla części VI obejmuje zimowe utrzymanie na terenie Sołectwa Rdzawka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 30/04/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Chabówka
Część nr: 7

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rabka-Zdrój, Sołectwo Chabówka

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia dla części VII obejmuje zimowe utrzymanie na terenie Sołectwa Chabówka

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2023
Koniec: 30/04/2023
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.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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 stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie potencjału technicznego Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) dla części I zamówienia – Zimowe utrzymanie dróg, poboczy oraz zatok autobusowych na terenie miasta i 
gminy Rabka-Zdrój – posiada następujący potencjał techniczny:
pługopiaskarka – 3 szt.,
ciągnik z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania materiałem uszorstniającym – 2 szt.,
koparko-ładowarka – 1 szt.
b) dla części II zamówienia – Zimowe utrzymanie chodników oraz ciągów pieszych na terenie miasta i gminy 
Rabka-Zdrój – posiada następujący potencjał techniczny:
ciągnik lub pojazd przeznaczony do zimowego utrzymania z pługiem wraz z rozsypywaczem (posypywarką) 
(Dopuszczalna Masa Całkowita max 3,5 tony) – 2 szt.,
koparko-ładowarka – 1 szt.
c) dla części III zamówienia – Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Słone – posiada 
następujący potencjał techniczny:
ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania 
materiałem uszorstniającym –
1 szt.
d) dla części IV zamówienia – Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie dzielnicy Zaryte – posiada 
następujący potencjał techniczny:
ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania 
materiałem uszorstniającym –
1 szt.
e) dla części V zamówienia – Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Ponice – posiada 
następujący potencjał techniczny:
ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania 
materiałem uszorstniającym –
1 szt.
f) dla części VI zamówienia – Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Rdzawka – posiada 
następujący potencjał techniczny:
ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania 
materiałem uszorstniającym –
1 szt.
g) dla części VII zamówienia – Zimowe utrzymanie przejezdności na terenie Sołectwa Chabówka – posiada 
następujący potencjał techniczny:
ciągnik (lub pojazd przeznaczony do odśnieżania) z pługiem oraz rozsypywacz mechaniczny do posypywania 
materiałem uszorstniającym –
1 szt.
Podane powyżej ilości sprzętu stanowią minimalną ilość sprzętu wymaganą dla danej części zamówienia.
Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, musi posiadać odpowiednią 
ilość sprzętu, tzn. musi wykazać posiadanie potencjału technicznego dla każdej części osobno.
oraz dla każdej części wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał lub wykonuje: co najmniej jedną usługę 
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(tj. w ramach jednej umowy) świadczoną w sposób ciągły przez okres minimum 3 miesięcy polegającą na 
zimowym utrzymaniu przejezdności.
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część Zamawiający dopuszcza w celu potwierdzenia 
spełnieni warunku udziału w postępowaniu wykazanie tej samej usługi dla każdej części.

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 11:00

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.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 19/12/2022
Czas lokalny: 11:15

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał 2023 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587700
Faks:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587700
Faks:  +48 224587701
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/11/2022

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

