Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl

Wieruszów: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące
posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego
Numer ogłoszenia: 301472 - 2015; data zamieszczenia: 09.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie , ul. Waryńskiego 14,
98-400 Wieruszów, woj. łódzkie, tel. 62 7836062, faks 62 7836062.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdwieruszow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych
z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na
terenie Powiatu Wieruszowskiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest - Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące
posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego
w skład którego wchodzą gminy Wieruszów, Galewice, Sokolniki, Lututów, Czastary,
Bolesławiec, Łubnice.
Posypywanie i/lub odśnieżanie dróg odbywać się będzie przy użyciu:
1) 2 piaskarek zamontowanych na samochodach marki Star, Jelcz itp. wyposażonych w pługi
odśnieżne lekkie (piaskarki i pługi - własność zamawiającego, samochody - własność
wykonawcy),
2) 1 piaskarki o ładowności min. 4,0 Mg zamontowanej na ciągniku wyposażonym w pług
odśnieżny (piaskarka, ciągnik, pług - własność wykonawcy),
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Odśnieżanie dróg odbywać się będzie przy użyciu:
1) 1 pługa odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na samochodzie marki Jelcz, Kamaz,
Skoda, Tatra Iveko itp. (pług - własność zamawiającego, samochód - własność wykonawcy),
2) 4 pługów lekkich ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanych na ciągnikach (pługi
oraz ciągniki - własność wykonawcy),
3) 1 pługa wirnikowego zamontowanego na ciągniku (pług oraz ciągnik - własność
wykonawcy),
4) 1 ładowarki kołowej o poj. łyżki min. 1,0 m3 (własność wykonawcy),
5) 1 równiarki (własność wykonawcy).
Odśnieżanie dróg i załadunek materiałów na piaskarki odbywać się będzie przy użyciu:
1) 1 koparko - ładowarki (własność wykonawcy),
2) 1 koparki (własność wykonawcy),
w ilości około 6.500,0 km oraz 830,0 godz. świadczonych usług związanych z zimowym
utrzymaniem dróg.
Zamówienie zostało podzielone na 13 części. Wykonawca w zależności od części na którą
składa ofertę zapewnia zawsze własny sprzęt (np. ciągniki, ładowarkę, koparko - ładowarkę,
koparkę, równiarkę) i/lub transport (np. samochody ciężarowe do lub powyżej 6,0 Mg) oraz
zawieszenia, pługi, lampy pulsacyjne. Tylko w przypadku części 1, 2, 4 zamówienia,
zamawiający zabezpiecza własne zawieszenia, pługi, piaskarki, lampy pulsacyjne. Wybrani
wykonawcy po podpisaniu umowy zobowiązani są do zamontowania na własnym transporcie
lub sprzęcie pługów, piaskarek, lamp pulsacyjnych oraz posiadanie ich przez cały okres
trwania umowy. Wykonawca (tj. transport i sprzęt obsługiwany przez kierowcę) musi być w
stanie gotowości technicznej, tak aby w każdej chwili mógł być użyty do pracy przy
zimowym utrzymaniu dróg. Wykonawca musi być przygotowany na wezwanie go do
świadczenia usług zimowych w ciągu 24 godzin na dobę tj. zarówno w czasie godzin pracy
Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie jak również w dni wolne (sobota, niedziela, dni
świąteczne). Wykonawca (tj. transport lub sprzęt wraz z kierowcą) może o każdej porze dnia i
nocy być wezwany przez dyżurnego akcji zimowej do natychmiastowego stawienia się do
Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie w celu prowadzenia akcji zimowej na wskazanej
drodze. Wykonawca musi być na takie wezwanie przygotowany. Kierowca wraz z pojazdem
i/lub sprzętem od chwili wezwania i stawienia się na miejsce pracy i pozostaje w dyspozycji
dyżurnego zimowego utrzymania dróg. Otrzymuje od niego odpowiednie dyspozycje. Po
otrzymaniu dyspozycji udaje się natychmiast na wskazaną drogę i wykonuje posypywanie
gołoledzi lub odśnieżanie. Wykonawca (kierowca) odpowiada za właściwe posypanie
gołoledzi i/lub odśnieżenie na powierzonym odcinku drogi lub całej drodze. Po
zlikwidowaniu gołoledzi lub odśnieżeniu kierowca melduje o zakończeniu pracy dyżurnemu
zimowego utrzymania, u którego jest w dyspozycji. Materiał do posypywania dróg tj.
mieszankę soli z piaskiem lub piasek zabezpiecza we własnym zakresie Powiatowy Zarząd
Dróg w Wieruszowie. Wezwany transport będzie rozliczany za przejechane kilometry dróg
przy posypywaniu i/lub odśnieżaniu dróg oraz godziny pracy sprzętu przy odśnieżaniu lub
załadunku materiałów na piaskarki. Potwierdzenie w/w kilometrów lub godzin pracy
dokonywał będzie dyżurny zimowego utrzymania dróg (pracownik zamawiającego).
Wykonawca usług zobowiązany jest do czytelnego prowadzenia i potwierdzenia przez
zamawiającego kart pracy sprzętu, które będą podstawą do wystawienia przez wykonawcę
faktur (dokumenty te dostarczone zostaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie).
Zakres działania Powiatowego Zarządu dróg w Wieruszowie obejmuje 279,771 km dróg
powiatowych zamiejskich oraz 10,489 km ulic powiatowych. Drogi powiatowe zamiejskie
utrzymywane będą w 5 i 6 standardzie, natomiast ulice powiatowe w 2 standardzie.
W 2 standardzie jezdnia winna być odśnieżona jak również posypana na całej szerokości.
W standardzie 5 jezdnia winna być odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej
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jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o
możliwości ruchu. W 6 standardzie prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od
potrzeb.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 13.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.04.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się wpłaty wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli złoży oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ),
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania
wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków
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•

działu w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ),
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania
odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ),
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na
podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ),
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji
ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia podst. art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zgodnie z punktem 25 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 95
2 - Czas pomiędzy wezwaniem Zamawiającego a rozpoczęciem pracy przez
Wykonawcę - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy
Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów.

5

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 19.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie,
ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem
obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu
Wieruszowskiego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Posypywanie i
odśnieżanie dróg na terenie gminy Sokolniki, Lututów, Wieruszów, Galewice, przy
użyciu piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanych na samochodzie
ciężarowym (Star, Jelcz itp.) - piaskarka i pług zamawiającego, - samochód
wykonawcy, w ilości około 2.500,0 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
1. Cena - 95
2. Czas pomiędzy wezwaniem Zamawiającego a rozpoczęciem pracy przez
Wykonawcę - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem
obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu
Wieruszowskiego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Posypywanie i
odśnieżanie dróg na terenie gminy Bolesławiec, Czastary, Łubnice, Sokolniki,
Wieruszów przy użyciu piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanych
na samochodzie ciężarowym (Star, Jelcz itp.) - piaskarka i pług własność
zamawiającego, - samochód własność wykonawcy, w ilości około 2.500,0 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
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3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
1. Cena - 95
2. Czas pomiędzy wezwaniem Zamawiającego a rozpoczęciem pracy przez
Wykonawcę - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem
obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu
Wieruszowskiego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Posypywanie i
odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Wieruszowskiego, przy użyciu piaskarki o
ładowności min. 4,0 Mg oraz pługa odśnieżnego zamontowanych na ciągniku piaskarka, pług, ciągnik własność wykonawcy, w ilości około 50,0 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
1. Cena - 95
2. Czas pomiędzy wezwaniem Zamawiającego a rozpoczęciem pracy przez
Wykonawcę - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem
obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu
Wieruszowskiego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie
dróg na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu pługa odśnieżnego ciężkiego
zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg ładowności (Jelcz,
Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.) - pług własność zamawiającego, - samochód
własność wykonawcy, w ilości około 1.500,0 km.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
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4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
1. Cena - 95
2. Czas pomiędzy wezwaniem Zamawiającego a rozpoczęciem pracy przez
Wykonawcę - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem
obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu
Wieruszowskiego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie
dróg na terenie gminy Lututów, Sokolniki przy użyciu pługa odśnieżnego lekkiego ze
sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku - pług ze sterowaniem
hydraulicznym oraz ciągnik własność wykonawcy, w ilości około 80,0 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
1. Cena - 95
2. Czas pomiędzy wezwaniem Zamawiającego a rozpoczęciem pracy przez
Wykonawcę - 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem
obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu
Wieruszowskiego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie
dróg na terenie gminy Galewice, Wieruszów, Sokolniki przy użyciu pługa
odśnieżnego lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik własność wykonawcy, w ilości
około 80,0 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
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CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem
obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu
Wieruszowskiego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie
dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu pługa odśnieżnego
lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku - pług ze
sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik własność wykonawcy, w ilości około 80,0
godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
1. Cena - 95
2. Czas pomiędzy wezwaniem Zamawiającego a rozpoczęciem pracy przez
Wykonawcę - 5

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem
obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu
Wieruszowskiego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie
dróg na terenie gminy Bolesławiec, Łubnice, Czastary, Sokolniki przy użyciu pługa
odśnieżnego lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik własność wykonawcy, w ilości
około 80,0 godz..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
1. Cena - 95
2. Czas pomiędzy wezwaniem Zamawiającego a rozpoczęciem pracy przez
Wykonawcę - 5
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CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem
obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu
Wieruszowskiego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie
dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu pługa wirnikowego
zamontowanego na ciągniku - pług wirnikowy oraz ciągnik własność wykonawcy, w
ilości około 80,0 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
1. Cena - 95
2. Czas pomiędzy wezwaniem Zamawiającego a rozpoczęciem pracy przez
Wykonawcę - 5

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem
obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu
Wieruszowskiego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie
dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu ładowarki kołowej o poj.
łyżki min. 1,0 m3, - ładowarka własność wykonawcy, w ilości około 100,0 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
1. Cena - 95
2. Czas pomiędzy wezwaniem Zamawiającego a rozpoczęciem pracy przez
Wykonawcę - 5

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem
obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu
Wieruszowskiego.
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie
dróg na terenie gminy Czastary Bolesławiec, Łubnice lub załadunek materiałów do
posypywania na piaskarki przy użyciu koparko - ładowarki - koparko ładowarka
własność wykonawcy, w ilości około 80,0 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
1. Cena - 95
2. Czas pomiędzy wezwaniem Zamawiającego a rozpoczęciem pracy przez
Wykonawcę - 5

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem
obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu
Wieruszowskiego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załadunek
materiałów do posypywania dróg na piaskarki lub odśnieżanie dróg na terenie gminy
Lututów, Galewice, Sokolniki przy użyciu koparki - koparka własność wykonawcy, w
ilości około 80,0 godz.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
1. Cena - 95
2. Czas pomiędzy wezwaniem Zamawiającego a rozpoczęciem pracy przez
Wykonawcę - 5

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem
obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu
Wieruszowskiego.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie
dróg na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu równiarki o mocy min. 75KM równiarka własność wykonawcy, w ilości około 120,0 godz.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
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