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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:466330-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Jarosław: Usługi odśnieżania
2021/S 179-466330

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 Jarosławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 650903227
Adres pocztowy: ul. Jana Pawła II 17
Miejscowość: Jarosław
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Kod pocztowy: 37-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Robert Dąbrowski
E-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 
Tel.:  +48 166216449
Faks:  +48 166216441
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pzdjaroslaw.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/pzdjaroslaw
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/pzdjaroslaw
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: zarządzanie drogami powiatowymi

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

II.1.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022
Numer referencyjny: ZP.271.1.38.2021

II.1.2) Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022
2. Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje wykonanie usług polegających na 
kompleksowym zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu jarosławskiego w sezonie zimowym 
2021/2022.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części.
4.Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia polegać będą na świadczeniu usług w 
zakresie zimowego utrzymania dróg polegających na odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości nawierzchni dróg 
(mieszaniną piaskowo-solną )zgodnie ze standardami Zimowego utrzymania dróg zawartych w Załączniku 
Nr 14 SWZ, zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości poślizgowej) przez 
stosowanie środków chemicznych, materiałów uszorstniających oraz usuwanie naboju lodowego, ,zgodnie z 
„Planem Zimowego Utrzymania Dróg” opracowanym przez Zamawiającego, zawartym w Załączniku Nr 12 SWZ

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:
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gmina Laszki i Wiązownica
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Laszki i Wiązownica

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej 
na terenie gmina Laszki i Wiązownica przy użyciu dwóch nośników minimum trzyosiowych dwunapędowych 
(6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne z lemieszem gumowo-
stalowym , dwa pługi odśnieżne dwustronne oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub 
większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca musi dysponować miejscem do składowania 
materiałów do zwalczania śliskości tj. mieszankę piaskowo-solną. Wykonawca zabezpieczy we własnym 
zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów 
do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.
Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.

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
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: tak
Opis opcji:
1 . W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji polegającej 
na zwiększeniu ilości usług objętych formularzem ofertowym , jednak nie więcej niż 50 % ogólnej wartości 
poszczególnych części zamówienia.
2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w przypadkach:
1) gdy w związku z warunkami pogodowymi zostanie wykorzystane zamówienie podstawowe lub,
2) gdy zamianie ulegnie kategoria drogi lub długości drogi związanej z przejęciem od innego zarządcy drogi.
3. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od środków przeznaczonych na realizację
niniejszych usług.
4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji 
Umowy. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji 
(określonego w ust. 1) zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Zastrzega 
się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym 
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy, a przewidywany zakres opcjonalny 
zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.
5. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie objętym „prawem opcji” nie wymaga podania 
uzasadnienia. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 
dostarczenia mniejszej ilości usług niż określone w „prawie opcji”. W przypadku nieskorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca nie może domagać się jego realizacji, jak również Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.
6. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego 
w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego zakres usługi. Realizacja 
(uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia usługi) nie stanowi zmiany warunków niniejszej 
umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
7.Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym pod 
warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

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:
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Pawłosiów i Jarosław
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Pawłosiów i Jarosław

II.2.4) Opis zamówienia:

15/09/2021 S179
https://ted.europa.eu/TED

3 / 15



Dz.U./S S179
15/09/2021
466330-2021-PL

4 / 15

Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej 
na terenie gminy Pawłosiów i Jarosław przy użyciu dwóch nośników minimum trzyosiowych dwunapędowych 
(6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne z lemieszem gumowo-
stalowym , dwa pługi odśnieżne dwustronne oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub 
większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca musi dysponować miejscem do składowania 
materiałów do zwalczania śliskości tj. mieszankę piaskowo-solną. Wykonawca zabezpieczy we własnym 
zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów 
do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.
Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.

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
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: tak
Opis opcji:
Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej 
na terenie gminy Pawłosiów i Jarosław przy użyciu dwóch nośników minimum trzyosiowych dwunapędowych 
(6x4) o ładowności min. 10 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne z lemieszem gumowo-
stalowym , dwa pługi odśnieżne dwustronne oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub 
większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca musi dysponować miejscem do składowania 
materiałów do zwalczania śliskości tj. mieszankę piaskowo-solną. Wykonawca zabezpieczy we własnym 
zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów 
do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.
Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.

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:
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gminy Radymno
Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Radymno
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II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej 
na terenie gminy Radymno przy użyciu nośnika minimum trzyosiowego dwunapędowego (6x4) o ładowności 
min. 10 ton wyposażonego w pług odśnieżny jednostronny z lemieszem gumowo-stalowym , pług odśnieżny 
dwustronny oraz piaskarkę o pojemności zasobnika min 5 m3 lub większą . Całość sprzętu zabezpiecza 
Wykonawca . Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do 
zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.
Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.

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
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: tak
Opis opcji:
1 . W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji polegającej 
na zwiększeniu ilości usług objętych formularzem ofertowym, jednak nie więcej niż 50 % ogólnej wartości 
poszczególnych części zamówienia.
2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w przypadkach:
1) gdy w związku z warunkami pogodowymi zostanie wykorzystane zamówienie podstawowe lub,
2) gdy zamianie ulegnie kategoria drogi lub długości drogi związanej z przejęciem od innego zarządcy drogi.
3. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od środków przeznaczonych na realizację
niniejszych usług.
4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji 
Umowy. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji 
(określonego w ust. 1) zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Zastrzega 
się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym 
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy, a przewidywany zakres opcjonalny 
zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.
5. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie objętym „prawem opcji” nie wymaga podania 
uzasadnienia. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 
dostarczenia mniejszej ilości usług niż określone w „prawie opcji”. W przypadku nieskorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca nie może domagać się jego realizacji, jak również Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.
6. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego 
w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego zakres usługi. Realizacja 
(uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia usługi) nie stanowi zmiany warunków niniejszej 
umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
7.Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym pod 
warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.
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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:
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gmina Rokietnica i Chłopice
Część nr: 4

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rokietnica i Chłopice

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej 
na terenie gminy Rokietnica i Chłopice przy użyciu dwóch nośników minimum dwuosiowych dwunapędowych 
(4x4) o ładowności min. 8 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne z lemieszem gumowo-
stalowym , dwa pługi odśnieżne dwustronne oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub 
większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny 
koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów do zwalczania 
śliskości ponosi Wykonawca.
Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.

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
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: tak
Opis opcji:
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1 . W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji polegającej 
na zwiększeniu ilości usług objętych formularzem ofertowym, jednak nie więcej niż 50 % ogólnej wartości 
poszczególnych części zamówienia.
2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w przypadkach:
1) gdy w związku z warunkami pogodowymi zostanie wykorzystane zamówienie podstawowe lub,
2) gdy zamianie ulegnie kategoria drogi lub długości drogi związanej z przejęciem od innego zarządcy drogi.
3. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od środków przeznaczonych na realizację
niniejszych usług.
4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji 
Umowy. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji 
(określonego w ust. 1) zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Zastrzega 
się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym 
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy, a przewidywany zakres opcjonalny 
zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.
5. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie objętym „prawem opcji” nie wymaga podania 
uzasadnienia. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 
dostarczenia mniejszej ilości usług niż określone w „prawie opcji”. W przypadku nieskorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca nie może domagać się jego realizacji, jak również Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.
6. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego 
w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego zakres usługi. Realizacja 
(uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia usługi) nie stanowi zmiany warunków niniejszej 
umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
7.Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym pod 
warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

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:
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie gmina Pruchnik i Rożwienica
Część nr: 5

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Pruchnik i Roźwienica

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej 
na terenie gminy Pruchnik i Rożwienica przy użyciu dwóch nośników minimum dwuosiowych dwunapędowych 
(4x4) o ładowności min. 8 ton wyposażonych w dwa pługi odśnieżne jednostronne z lemieszem gumowo-
stalowym , dwa pługi odśnieżne dwustronne oraz dwie piaskarki o pojemności zasobnika min 5 m3 lub 
większe . Całość sprzętu zabezpiecza Wykonawca . Wykonawca musi dysponować miejscem do składowania 
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materiałów do zwalczania śliskości tj. mieszankę piaskowo-solną. Wykonawca zabezpieczy we własnym 
zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania śliskości zimowej. Załadunek materiałów 
do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.
Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.

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
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: tak
Opis opcji:
1 . W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji polegającej 
na zwiększeniu ilości usług objętych formularzem ofertowym, jednak nie więcej niż 50 % ogólnej wartości 
poszczególnych części zamówienia.
2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w przypadkach:
1) gdy w związku z warunkami pogodowymi zostanie wykorzystane zamówienie podstawowe lub,
2) gdy zamianie ulegnie kategoria drogi lub długości drogi związanej z przejęciem od innego zarządcy drogi.
3. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od środków przeznaczonych na realizację
niniejszych usług.
4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji 
Umowy. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji 
(określonego w ust. 1) zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Zastrzega 
się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym 
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy, a przewidywany zakres opcjonalny 
zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.
5. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie objętym „prawem opcji” nie wymaga podania 
uzasadnienia. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 
dostarczenia mniejszej ilości usług niż określone w „prawie opcji”. W przypadku nieskorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca nie może domagać się jego realizacji, jak również Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.
6. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego 
w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego zakres usługi. Realizacja 
(uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia usługi) nie stanowi zmiany warunków niniejszej 
umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
7.Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym pod 
warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

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
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II.2.1) Nazwa:
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej na terenie miasta Jarosław
Część nr: 6

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Jarosław

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości zimowej 
na terenie miasta Jarosław przy użyciu trzech nośników, z czego:
- jeden nośnik dwuosiowy dwunapędowy (4x4)o ładowności do 5 ton , wyposażony w pług odśnieżny 
jednostronny z lemieszem gumowo-stalowym oraz piaskarką o pojemności zasobnika min 3 m3 lub większą.
- jeden nośnik dwuosiowy dwunapędowy (4x4) o ładowności do 8 ton, wyposażony w pług odśnieżny 
jednostronny z lemieszem gumowo-stalowym oraz piaskarką o pojemności zasobnika min 4 m3 lub większą
- jeden nośnik minimum trzyosiowy dwunapędowy (6x4) o ładowności min. 10 ton, wyposażony w pług 
odśnieżny jednostronny z lemieszem gumowo-stalowym oraz piaskarką o pojemności zasobnika min 5 m3 lub 
większą
Powyższy sprzęt w dyspozycji Wykonawcy .
Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt plac składowy oraz materiały do zwalczania 
śliskości zimowej ( sól , piasek). Załadunek materiałów do zwalczania śliskości ponosi Wykonawca.
Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. potrzeb tj. warunków panujących na drogach.

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
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: tak
Opis opcji:
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1 . W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji polegającej 
na zwiększeniu ilości usług objętych formularzem ofertowym, jednak nie więcej niż 50 % ogólnej wartości 
poszczególnych części zamówienia.
2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w przypadkach:
1) gdy w związku z warunkami pogodowymi zostanie wykorzystane zamówienie podstawowe lub,
2) gdy zamianie ulegnie kategoria drogi lub długości drogi związanej z przejęciem od innego zarządcy drogi.
3. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od środków przeznaczonych na realizację
niniejszych usług.
4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji 
Umowy. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji 
(określonego w ust. 1) zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Zastrzega 
się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym 
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy, a przewidywany zakres opcjonalny 
zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.
5. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie objętym „prawem opcji” nie wymaga podania 
uzasadnienia. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 
dostarczenia mniejszej ilości usług niż określone w „prawie opcji”. W przypadku nieskorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca nie może domagać się jego realizacji, jak również Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.
6. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego 
w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego zakres usługi. Realizacja 
(uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia usługi) nie stanowi zmiany warunków niniejszej 
umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
7.Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym pod 
warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

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:
Odśnieżanie przy użyciu równiarki oraz ładowarki
Część nr: 7

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL822 Przemyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie powiatu jarosławskiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia swoim zakresem obejmuje odśnieżanie dróg powiatowych 
na terenie Powiatu Jarosławskiego przy użyciu równiarki o mocy min. 250 kM, wyposażonej w pług czołowy 
dwustronny skrętny oraz przy użyciu ładowarki samojezdnej kołowej o poj. łyżki min. 3,5 m3
Powyższy sprzęt w dyspozycji Wykonawcy . Świadczenie usług nastąpi na wezwanie Zamawiającego wg. 
potrzeb tj. warunków panujących na drogach.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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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
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: tak
Opis opcji:
1 . W ramach Przedmiotu Umowy Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji polegającej 
na zwiększeniu ilości usług objętych formularzem ofertowym, jednak nie więcej niż 50 % ogólnej wartości 
poszczególnych części zamówienia.
2. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji w przypadkach:
1) gdy w związku z warunkami pogodowymi zostanie wykorzystane zamówienie podstawowe lub,
2) gdy zamianie ulegnie kategoria drogi lub długości drogi związanej z przejęciem od innego zarządcy drogi.
3. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od środków przeznaczonych na realizację
niniejszych usług.
4. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie musi skorzystać w ramach realizacji 
Umowy. Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji 
(określonego w ust. 1) zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Zastrzega 
się, iż zakres opcjonalny zamówienia objęty prawem opcji nie stanowi zobowiązania umownego (w tym 
finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy, a przewidywany zakres opcjonalny 
zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji.
5. Niewykonanie przez Zamawiającego umowy w zakresie objętym „prawem opcji” nie wymaga podania 
uzasadnienia. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 
dostarczenia mniejszej ilości usług niż określone w „prawie opcji”. W przypadku nieskorzystania przez 
Zamawiającego z prawa opcji Wykonawca nie może domagać się jego realizacji, jak również Wykonawcy nie 
przysługują żadne roszczenia do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji.
6. Realizacja (uruchomienie) prawa opcji dokonywana jest poprzez złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego 
w okresie obowiązywania umowy pisemnego oświadczenia określającego zakres usługi. Realizacja 
(uruchomienie) prawa opcji (zakresu opcjonalnego zamówienia usługi) nie stanowi zmiany warunków niniejszej 
umowy i nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.
7.Zamawiający skorzysta z opcji po zrealizowaniu zakresu usługi objętej zamówieniem podstawowym pod 
warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych.

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:
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Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby 
zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.

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: 15/10/2021
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
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/10/2021
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:
Zamawiający wymaga komunikowania się za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/pn/pzdjaroslaw

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:
Wrzesień 2022 roku

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/pzdjaroslaw
oraz poczty elektronicznej.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Marcin Cetnarowicz- Inspektor, tel. 16 621 64 49 wew. 27
e-mail: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/pzdjaroslaw
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między 
zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, 
przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę 
ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość 
do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. 
Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty 
elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zamowienia@pzdjaroslaw.pl 
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 
Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający 
będzie
zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do 
konkretnego wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio 
na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub 
powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych 
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu 
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przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub 
jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze 
wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) 
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z 
platformazakupowa.pl.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej 
prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 
Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie ustawy.
4. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich 
wniesienia określa Dział IX ustawy PZP.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/09/2021
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