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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:333078-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Targ: Usługi odśnieżania
2021/S 126-333078

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 14
Miejscowość: Nowy Targ
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Stanek
E-mail: przetargi.pzd@nowotarski.pl 
Tel.:  +48 182662888
Faks:  +48 182662888
Adresy internetowe:
Główny adres: https://pzd.nowotarski.org.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski
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
Inna działalność: utrzymanie dróg powiatowych

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

II.1.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie drogi powiatowej 1637K Harklowa-Tylmanowa w sezonach zimowych 2021 r.– 2022 r., 
2022 r. – 2023 r., 2023 r. – 2024 r. – Zadanie nr 3
Numer referencyjny: PZD-ZP.261.18.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w 
sezonach zimowych 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 480 848.56 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa nr 1637K Harklowa-Tylmanowa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie drogi powiatowej nr 1637K Harklowa – Tylmanowa, 
obejmujące następujące odcinki drogi nr 1637K Harklowa – Tylmanowa w sezonach zimowych 2021–2022, 
2022–2023, 2023-2024:
1) Harklowa – Ochotnica Górna os. Forendówki tj. w km od 0+000 do 8+430,
2) Ochotnica Górna os. Forendówki – Ochotnica Górna os. Czuby tj. w km od 8+430 do 14+040,
3) Ochotnica Górna os.Czuby – Ochotnica Dolna most Kudowski tj. w km od 14+040 do 17+410,
4) Ochotnica Dolna most Kudowski – Tylmanowa tj. w km od 17+410 do 25+021
O łącznej długości 25,021 km;
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zimowe utrzymanie dróg (asortyment b,e, f, g, j, k,m, n o, p);
2) wywóz śniegu z pasa drogowego (asortyment r);
3) montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych (asortyment t);
4) pozimowe sprzątanie odcinków dróg (asortyment s);
5) dyżur ZUD – gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia (asortyment a).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu jednokrotnego wykonania zimowego utrzymania odcinków drogi (tj. 
przy jednokrotnym wyjeździe) w zakresie asortymentów b, e, f, g, j, k, m na wszystkich lub wybranych drogach 
(odcinkach dróg) Zadania od czasu podjęcia pracy jednostek sprzętowych w stosunku do maksymalnego czasu 
(maksimum 2 godziny) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2021
Koniec: 20/05/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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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
1. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.
2. Przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzono konsultacji rynkowych.
3. Wymagane wniesienie wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100) 
na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji warunków 
zamówienia.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub 
zawodowe w zakresie:
1) doświadczenia Wykonawcy, wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonują 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, usług w zakresie zimowego utrzymania dróg kategorii co najmniej powiatowej o 
łącznej wartości co najmniej 800 000,00 PLN brutto (słownie złotych: osiemset tysięcy 00/100), oraz wykażą, 
że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; w przypadku rozliczeń za usługi w walucie 
obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość tych usług na PLN, należy stosować przelicznik według średniego 
kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; jeżeli w 
tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed dniem 
publikacji ogłoszenia;
2) potencjału technicznego Wykonawcy, tzn. dysponują co najmniej 2 szt. (słownie sztuk: dwie) jednostkami 
sprzętowymi (przez jednostkę sprzętową rozumie się pojazd ciężarowy z min. 2 osiami napędowymi, 

wyposażony w piaskarkę o pojemności min. 4 m3 oraz w pług, z możliwością montażu systemu GPS wraz z 
oprzyrządowaniem tj. zestawem czujników posypu i płużenia) dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z 
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz.110 ze zm.).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących 
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, 
do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 
Wykonawcy.
3. Zamawiający nie korzysta z uprawnień, o których mowa w art. 117 ust.1 ustawy.
4. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń 
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 
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lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
2) wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia 
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
5. Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa w ust. 4 pkt 1, liczy się wstecz od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert.
6. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi 
wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten 
bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu 
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
7. Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust.4, aktualne na dzień ich złożenia, są składane na 
wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określają istotne postanowienia umowy załącznik nr 2 do SWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres zmian i warunki ich wprowadzania zostały określone w 
powyższych istotnych postanowieniach umowy. Zmiana zawartej umowy może nastąpić również w przypadkach 
zaistnienia okoliczności, o których mowa ustawie z dnia z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.1129).

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: 03/08/2021
Czas lokalny: 09:00

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: 31/10/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/08/2021
Czas lokalny: 09:10

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:
Luty 2024 r.
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VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w sytuacjach określonych w 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawców, w przypadkach określonych 
w art.109 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Szczegółowe postanowienia dot. m.in. podstaw wykluczenia z postępowania, jednolitego dokumentu 
zamówienia (JEDZ), podmiotowych środków dowodowych podmiotowych środków dowodowych zawarte są 
w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dostępnej na stronie internetowej postępowania pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski
3. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przez stronę internetową postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski
4. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert – w postępowaniu mają zastosowanie przepisy 
art.139 ust.1 ustawy Pzp.
5. Ofertę, pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej podpisem 
kwalifikowanym).
6. Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) JEDZ (oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu), o którym 
mowa w rozdziale XV SWZ:
a) Wykonawcy lub każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przy czym 
JEDZ w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dot. zakresu, w jakim każdy z Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazuje ich spełnianie,
b) podmiotu udostępniającego zasoby, przy czym JEDZ w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu 
dot. zakresu, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby tego podmiotu udostępniającego – jeżeli dotyczy;
2) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, w przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy;
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 
Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających, 
jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu;
4) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzający umocowanie osoby do reprezentowania 
odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu 
udostępniającego zasoby;
5) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika;
6) dokumenty/oświadczenia dot. wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – 
jeżeli dotyczy;
7) dokument ustanawiający wadium (gwarancja lub poręczenie), w przypadku wniesienia wadium w innej formie 
niż pieniądz.
6. Ofertę, wraz z wymaganymi dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej 
postępowania (platformy zakupowej):
https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587702
Faks:  +48 224587700

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 
przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz 
dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 
ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
2.Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci 
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem 
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terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu
5. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści 
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej postępowania.
8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 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.
9. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10. Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale IX ustawy z dnia 11 
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/06/2021
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