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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391024-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Sącz: Usługi odśnieżania
2019/S 158-391024
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
ul. Wiśniowieckiego 136
Nowy Sącz
33-300
Polska
Osoba do kontaktów: Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 136
Tel.: +48 184426488
E-mail: biuro@pzd.nowy-sacz.pl
Faks: +48 184426345
Kod NUTS: PL218
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pzd.nowy-sacz.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pzd.nowy-sacz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: www.pzd.nowy-sacz.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: drogownictwo

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021
Numer referencyjny: PZD-ZAM.261.50.2019.WZ

II.1.2)

Główny kod CPV
90620000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Zimowe utrzymanie dróg – czynności polegające na usuwaniu śniegu, likwidacji śliskości zimowej.
Przedmiot zamówienia został opisany w szczegółowej specyfikacji technicznej załącznik nr 8 do SIWZ, oraz w
zasadach odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach Powiatu Nowosądeckiego załącznik nr 7 do SIWZ.
Łączna długość dróg objętych usługą zimowego utrzymania dróg wynosi: 484,92 km, w tym wg standardu III 71,26 km i 413,66 km wg standardu IV.

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:
Część nr 1 - zimowe utrzymanie drogi powiatowej: Nowy Sącz – Wilczyska (19,74 km – III standard)
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa Nowy Sącz - Wilczyska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 19,74 km drogi

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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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:
Część nr 2 - zimowe utrzymanie drogi powiatowej: Wielogłowy – Ubiad (3,80 km – IV standard)
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Droga powiatowa Wielogłowy - Ubiad

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 3,80 km drogi powiatowej

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 3 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Nowy Sącz – Cieniawa i Piątkowa- Mystków (9,33 km – IV
standard)
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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90620000
90630000
90611000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe Nowy Sącz – Cieniawa i Piątkowa - Mystków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 9,33 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 4 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Łęka – Koniuszowa – Mogilno i Paszyn – Mogilno –
Krużlowa (14,03 km – IV standard)
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe Łęka – Koniuszowa – Mogilno i Paszyn – Mogilno – Krużlowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 14,03 km dróg powiatowych
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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 5 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Korzenna – Krużlowa, Nowy Sącz – Cieniawa i Ptaszkowa
– Wojnarowa (16,28 km – IV standard)
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe Korzenna – Krużlowa, Nowy Sącz – Cieniawa i Ptaszkowa – Wojnarowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 16,28 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 6 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Grybów – Krużlowa i w Grybowie: ul. Jakubowskiego i ul.
Węgierska (6,83 km – IV standard)
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe Grybów – Krużlowa i w Grybowie: ul. Jakubowskiego i ul. Węgierska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 6,83 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych
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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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 7 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Ptaszkowa – Ptaszkowa i Królowa Górna – Ptaszkowa –
Grybów (11,09 km – IV standard)
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe Ptaszkowa – Ptaszkowa i Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 11,09 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 8 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Nowy Sącz – Florynka i Kamionka Wielka – Kamionka
Wielka (23,84 km, w tym: III standard – 19,40 km, IV standard – 4,70 km)
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Część nr: 8
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe Nowy Sącz – Florynka i Kamionka Wielka – Kamionka Wielka

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 23,84 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 9 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Florynka – Izby i Ropa – Wawrzka – Florynka (6,64 km – IV
standard)
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Drogi powiatowe Florynka – Izby i Ropa – Wawrzka – Florynka
II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 6,64 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 10 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Stróże – Polna – Łużna i Ropa – Gródek – Biała Niżna
(9,05 km – IV standard)
Część nr: 10

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe Stróże – Polna – Łużna i Ropa – Gródek – Biała Niżna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 9,05 km dróg powiatowych

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
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Koniec: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 11 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Kotów – Polany i Berest – Mochnaczka Wyżna (20,15 km
– IV standard)
Część nr: 11

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe Kotów – Polany i Berest – Mochnaczka Wyżna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 20,15 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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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Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 12 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Krynica – Tylicz, Krynica - ul. Pułaskiego w Krynicy i
Powroźnik – Tylicz (14,60 km, w tym: III standard – 3,79 km, IV standard – 10,81 km)
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe Krynica – Tylicz, Krynica - ul. Pułaskiego w Krynicy i Powroźnik – Tylicz

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 14,60 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

19/08/2019
S158
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11 / 30

Dz.U./S S158
19/08/2019
391024-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

12 / 30

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 13 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Muszyna – Leluchów, w Muszynie ul. Piłsudskiego, ul.
Pułaskiego, ul. Kościuszki, ul. Zazamcze, Muszyna – Złockie, Żegiestów – Muszyna (24,91 km – IV s
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe Muszyna – Leluchów, w Muszynie ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego, ul. Kościuszki, ul.
Zazamcze, Muszyna – Złockie, Żegiestów – Muszyna

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 24,91 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 14 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie,
Nawojowa – Nowy Sącz – Łazy Biegonickie – Nowy Sącz, Frycowa – Złotne i Nawojowa – Bącza Kunina
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie, Nawojowa – Nowy Sącz – Łazy
Biegonickie – Nowy Sącz, Frycowa – Złotne i Nawojowa – Bącza Kunina

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 24,01 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 15 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Maciejowa – Barnowiec, Maciejowa – Składziste, Łabowa
– Łabowiec, Nowa Wieś – Łosie i Roztoka Wielka – Roztoka Wielka (18,68 km – IV standard);
Część nr: 15

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe Maciejowa – Barnowiec, Maciejowa – Składziste, Łabowa – Łabowiec, Nowa Wieś – Łosie i
Roztoka Wielka – Roztoka Wielka

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 18,68 km dróg powiatowych
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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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 16 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała, Piwniczna –
Łomnica i Piwniczna - ul. Szczawnicka, Piwniczna: ul. Daszyńskiego, ul. Węgierska, ul. Podolik – gra
Część nr: 16

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe: Wierchomla Wielka – Wierchomla Mała, Piwniczna – Łomnica i Piwniczna - ul. Szczawnicka,
Piwniczna: ul. Daszyńskiego, ul. Węgierska, ul. Podolik – granica Państwa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 18,69 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 17 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Rytro – Sucha Struga – Głębokie, Rytro – Roztoka Wielka,
Barcice – Wola Krogulecka, Nowy Sącz – Myślec, Stary Sącz – Barcice, Stary Sącz: ul. Nowa, ul
Część nr: 17

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe: Rytro – Sucha Struga – Głębokie, Rytro – Roztoka Wielka, Barcice – Wola Krogulecka, Nowy
Sącz – Myślec, Stary Sącz – Barcice, Stary Sącz: ul. Nowa, ul. Partyzantów, ul. Sobieskiego,

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 21,33 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych
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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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 18 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Gołkowice Górne – Gaboń i Gołkowice Górne – Łazy
Brzyńskie (10,30 km – IV standard)
Część nr: 18

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe: Gołkowice Górne – Gaboń i Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 10,30 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 19 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Łącko – Naszacowice, Zalesie – Jadamwola – Olszana,
Czarny Potok – Szczereż i Siekierczyna – Naszacowice (18,89 km – IV standard)
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Część nr: 19
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe: Łącko – Naszacowice, Zalesie – Jadamwola – Olszana, Czarny Potok – Szczereż i
Siekierczyna – Naszacowice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 18,89 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 20 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Jazowsko – Obidza i Obidza – Brzyna (9,70 km – IV
standard)
Część nr: 20

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe: Jazowsko – Obidza i Obidza – Brzyna
II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 9,70 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 21 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Łącko – Wola Kosnowa i Łącko – Kicznia (11,54 km – IV
standard)
Część nr: 21

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe: Łącko – Wola Kosnowa i Łącko – Kicznia

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 11,54 km dróg powiatowych

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
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 22 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Chełmiec – Naszacowice i Obwodnica zachodnia Nowego
Sącza (17,42 km – III standard)
Część nr: 22

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe: Chełmiec – Naszacowice i Obwodnica zachodnia Nowego Sącza

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 17,42 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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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Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych
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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 23 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Limanowa – Chełmiec i Trzetrzewina – Krasne Potockie –
Męcina (16,06 km, w tym: III standard – 11,17 km, IV standard – 4,89 km)
Część nr: 23

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe: Limanowa – Chełmiec i Trzetrzewina – Krasne Potockie – Męcina

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 16,06 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Część nr 24 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie i Stadła –
Długołęka – Przyszowa (14,44 km – IV standard)
Część nr: 24

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe: Podegrodzie – Mokra Wieś – Jastrzębie i Stadła – Długołęka – Przyszowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 14,44 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 25 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Brzezna – Brzezna Litacz – Wysokie, Trzetrzewina –
Podrzecze i Biczyce Dolne – Gostwica (17,12 km – IV standard)
Część nr: 25

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe: Brzezna – Brzezna Litacz – Wysokie, Trzetrzewina – Podrzecze i Biczyce Dolne – Gostwica

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 17,12 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 26 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Tymowa – Łososina Dolna, Łęki – Kąty – Dobrociesz,
Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne, Tęgoborze – Wronowice i Żbikowice – Stańkowa (22,50 km – IV st
Część nr: 26

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe: Tymowa – Łososina Dolna, Łęki – Kąty – Dobrociesz, Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne,
Tęgoborze – Wronowice i Żbikowice – Stańkowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 22,50 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 27 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Tęgoborze – Chomranice, Tęgoborze – Tabaszowa –
Tęgoborze – Just i Tabaszowa – Witowice Dolne (21,06 km – IV standard)
Część nr: 27

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe: Tęgoborze – Chomranice, Tęgoborze – Tabaszowa – Tęgoborze – Just i Tabaszowa –
Witowice Dolne

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 21,06 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

19/08/2019
S158
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

23 / 30

Dz.U./S S158
19/08/2019
391024-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

24 / 30

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 28 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Sienna – Siedlce, Podole Górowa – Łęka i Niecew –
Podole – Górowa (20,09 km – IV standard)
Część nr: 28

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe: Sienna – Siedlce, Podole Górowa – Łęka i Niecew – Podole – Górowa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 20,09 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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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:
Część nr 29 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa – Posadowa, Rożnów
– Rożnów „Zapora” i Witowice – Rożnów (19,13 km – IV standard)
Część nr: 29

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe: Wytrzyszczka – Tropie – Bartkowa – Posadowa, Rożnów – Rożnów „Zapora” i Witowice –
Rożnów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 19,13 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 30 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Korzenna – Janczowa – Miłkowa i Korzenna – Jasienna –
Przydonica (15,35 km – IV standard)
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Część nr: 30
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe: Korzenna – Janczowa – Miłkowa i Korzenna – Jasienna – Przydonica

II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 15,35 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część nr 31 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Niecew – Podole – Górowa i Lipnica Wielka – Bukowiec
(11,29 km – IV standard)
Część nr: 31

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
90611000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Drogi powiatowe: Niecew – Podole – Górowa i Lipnica Wielka – Bukowiec
II.2.4)

Opis zamówienia:
Zakres robót obejmuje zimowe utrzymanie 11,29 km dróg powiatowych

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: 30/04/2021
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:
Zamawiający przewiduje zamówienia opcjonalne polegające na zwiększeniu ilości dni świadczenia usługi w
ilości nie większej niż 20 % zamówienia podstawowego dla każdego odcinka drogi objętego niniejszą umową
dla obydwu okresów rozliczeniowych

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

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca byłby
zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
a. sprzętem do prowadzenia usługi tj. nośnikiem wraz z osprzętem do odśnieżania i zwalczania śliskości w
ilościach dla poszczególnych części zamówienia nie mniejszych niż określone w tabeli w SIWZ;
b. środkami łączności (telefon stacjonarny i GSM) zapewniającymi możliwość kontaktu przez całą dobę;
c. środkami komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) zapewniająca możliwość przesyłania
zawiadomień, sprawozdań, zgłoszeń, meldunków itp. między Zamawiającym, a Wykonawcą;
d. osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. osobami, które posiadają uprawnienia do kierowania
nośnikami.
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III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru usługi, zasady zimowego utrzymania dróg, wykazem
dróg, wzorem umowy

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: nie

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: 19/09/2019
Czas lokalny: 12:00

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 19/09/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, POLSKA (I piętro), Sala Posiedzeń
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wojciech Zdunkiewicz

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:
III kwartał 2021 r.
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
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VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości
określonej w SIWZ.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać
konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.
7. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
9. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
9.1. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
9.2. przekazania Zamawiającemu kopii umowy konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
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VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom a także innym osobom, jeżeli interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z
późn. zm./ wnoszone na zasadach w nim określonych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/08/2019
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