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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
006092820
Al. Niepodległości 32
Zielona Góra
65-042
Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Zamówień i Administracji
Tel.: +48 683280307
E-mail: M.Szpakowska@zdw.zgora.pl
Faks: +48 683280338
Kod NUTS: PL43
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.zdw.zgora.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.zdw.zgora.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka samorządowa

I.5)

Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

Nazwa:
Usługi sprzętem przeznaczonym do robót drogowych oraz konserwacja i czyszczenie rowów przy drogach
wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:Zadanie nr 1,2,3,4 i 5
Numer referencyjny: ZDW-ZG-WZA-3310-118/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
60181000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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ZAD.NR 1: Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętem przeznaczonym do robót drogowych:-samochód
ciężarowy w przedziale min.12 ton max.18 ton, -samochód towarowo-osobowy do 3,5 ton wraz z kierowcą i 2os. brygadą,- koparko-spycharka o poj.łyżki 0,25–1,0 m³,
-równiarka drogowa samojezdna,-walec drogowy wibracyjny w przedziale min.3,0Mg max.3,5Mg oraz w
przedziale min.10 Mg max15 Mg,-samochód towarowo-osobowy do 3,5ton wraz z kierowcą do przewozu 6 osób
(transport brygady roboczej obwodu drogowego w ramach potrzeb bieżącego utrzymania dróg).
ZAD. NR 2 i 3: Przedmiotem zamówienia jest: a)świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót
drogowych: b)konserwacja i odtworzenie rowów przydrożnych c)czyszczenie przepustów o Ø 30cm do 100cm
wraz z wywozem nieczystości. w ramach działania RDW Kożuchów wg wskazań Zamawiającego. ZADANIE NR
4 i 5: Przedmiotem zamówienia jest:a) usługi sprzętowe b) oczyszczenie i odbudowa rowów przydrożnych.
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 razem

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45520000
45500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren działania Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje:
ZADANIE NR 1
1. Przedmiotem zamówienia są usługi sprzętem przeznaczonym do robót drogowych:
- samochód ciężarowy w przedziale min. 12 ton max. 18 ton,
- samochód towarowo-osobowy do 3,5 ton wraz z kierowcą i 2-os. brygadą,
- koparko-spycharka o poj. łyżki 0,25 – 1,0 m³,
- równiarka drogowa samojezdna,
- walec drogowy wibracyjny w przedziale min. 3,0Mg max. 3,5Mg oraz w przedziale min. 10 Mg max 15 Mg,
- samochód towarowo-osobowy do 3,5 ton wraz z kierowcą do przewozu. 6 osób (transport brygady roboczej
obwodu drogowego w ramach potrzeb bieżącego utrzymania dróg).
2.Usługi objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach w zależności od potrzeb
Zamawiającego:
a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do
realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił …… godziny (zgodnie z oferta Wykonawcy) od chwili przyjęcia
zlecenia pisemnego przy użyciu faksu /poczty elektronicznej/telefonicznie*,
Przed przystąpieniem do realizacji należy wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prac.
b) w przypadku zlecenia przez Zamawiającego usługi samochodem towarowo-osobowym do 3,5 ton wraz z
kierowcą dot. transportu brygady roboczej obwodu drogowego w ramach potrzeb bieżącego utrzymania dróg
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maksymalny czas na przystąpienie do realizacji usługi będzie wynosił 2,5 godziny od chwili przyjęcia zlecenia
pisemnego przy użyciu faksu /poczty elektronicznej/telefonicznie*,
c) w pozostałych sytuacjach – każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia przy
użyciu faksu, poczty elektronicznej.
* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami
urzędowania RDW Zielona Góra, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia
roboczego.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu
drogowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
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 informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji
1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum).
Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III
SIWZ.
Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego
o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w
Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ.
2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji
Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie:
- dla zadania nr 1 - teren działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:
- w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych,
stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia,
- w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo
w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, w ilościach nie przekraczających
wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających
sfinansowanie tej części zamówienia.
Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:
Zadanie nr 1:
- konieczność świadczenia usług sprzętem drogowym, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć
na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,
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- pilna konieczność świadczenia usług sprzętem w związku z zagrożeniem dla użytkowników dróg,
- konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia.
4) Termin realizacji usług objętych opcją
Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2018 r.
5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją
Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np.
wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do
jego wykonania.
Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia.
Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje,
że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.
6) Wynagrodzenie Wykonawcy
Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe
wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych
zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług
zrealizowanych w ramach opcji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
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
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do
dnia 31.12.2018 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 2 – Obwód Drogowy w Kożuchowie oraz Obwód Drogowy w Sławie
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45520000
45500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren działania Obwód Drogowy w Kożuchowie oraz Obwód Drogowy w Sławie

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych:
b) konserwacja i odtworzenie rowów przydrożnych
c) czyszczenie przepustów o Ø 30cm do 100cm wraz z wywozem nieczystości.
w ramach działania Rejonu Dróg Wojewódzkich Kożuchów wg wskazań Zamawiającego.
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2. Usługi objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach
w zależności od potrzeb:
1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do
realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił …. godziny (zgodnie z ofertą wykonawcy) od chwili przyjęcia
zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/mailowo/ telefonicznie*, przed przystąpieniem do realizacji należy
wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót.
2) w przypadku zlecenia przez Zamawiającego usługi samochodem towarowo-osobowym do 3,5 ton wraz z
kierowcą dot. transportu brygady roboczej obwodu drogowego w ramach potrzeb bieżącego utrzymania dróg
maksymalny czas na przystąpienie do realizacji usługi będzie wynosił 2,5 godziny od chwili przyjęcia zlecenia
pisemnego przy użyciu faksu /poczty elektronicznej/telefonicznie*,
3) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia przy
użyciu faksu, poczty elektronicznej.
* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami
urzędowania RDW Kożuchów;
c) zlecenie, o którym mowa w pkt 2, będące podstawą do realizacji usług, będzie zawierać: zakres prac, ich
szczegółową lokalizację oraz termin wykonania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu
drogowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
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 informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji
1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum).
Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III
SIWZ
Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego
o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w
Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ.
2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji
Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie:
- dla zadania nr 2 – teren działania Obwód Drogowy w Kożuchowie oraz Obwód Drogowy w Sławie
3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:
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- w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych,
stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia,
- w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo
w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, w ilościach nie przekraczających
wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających
sfinansowanie tej części zamówienia.
Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:
Zadanie nr 2:
- konieczność wykonania usług sprzętem drogowym, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na
etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,
- konieczność wykonania konserwacji i czyszczenia rowów przydrożnych , których ilości Zamawiający nie był w
stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,
- pilna konieczność świadczenia usług sprzętem w związku z zagrożeniem dla użytkowników dróg,
- konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia.
4) Termin realizacji usług objętych opcją
Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2018 r.
5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją
Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np.
wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do
jego wykonania.
Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia.
Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje,
że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.
6) Wynagrodzenie Wykonawcy
Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe
wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych
zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług
zrealizowanych w ramach opcji.
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
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do
dnia 31.12.2018 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 3 – Obwód Drogowy w Lubsku oraz Obwód Drogowy w Żaganiu
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45520000
45500000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren działania Obwód Drogowy w Lubsku oraz Obwód Drogowy w Żaganiu

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) świadczenie usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych:
b) konserwacja i odtworzenie rowów przydrożnych
c) czyszczenie przepustów o Ø 30cm do 100cm wraz z wywozem nieczystości.
w ramach działania Rejonu Dróg Wojewódzkich Kożuchów wg wskazań Zamawiającego.
2. Usługi objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę w różnych okresach
w zależności od potrzeb:
1) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do
realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił …. godziny (zgodnie z ofertą wykonawcy) od chwili przyjęcia
zlecenia pisemnego przy użyciu faksu/mailowo/ telefonicznie*, przed przystąpieniem do realizacji należy
wykonać tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót.
2) w przypadku zlecenia przez Zamawiającego usługi samochodem towarowo-osobowym do 3,5 ton wraz z
kierowcą dot. transportu brygady roboczej obwodu drogowego w ramach potrzeb bieżącego utrzymania dróg
maksymalny czas na przystąpienie do realizacji usługi będzie wynosił 2,5 godziny od chwili przyjęcia zlecenia
pisemnego przy użyciu faksu /poczty elektronicznej/telefonicznie*,
3) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia przy
użyciu faksu, poczty elektronicznej.
* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami
urzędowania RDW Kożuchów;
c) zlecenie, o którym mowa w pkt 2, będące podstawą do realizacji usług, będzie zawierać: zakres prac, ich
szczegółową lokalizację oraz termin wykonania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu
drogowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
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 informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym
mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Prawo opcji
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1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji (minimum/maksimum).
Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III
SIWZ
Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego
o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w
Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SIWZ.
2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji
Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie:
- dla zadania nr 3 – teren działania Obwód Drogowy w Lubsku oraz Obwód Drogowy w Żaganiu
3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:
- w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, warunków pogodowych,
stwierdzonych w trakcie realizacji zamówienia,
- w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane przedmiotowo
w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SIWZ, w ilościach nie przekraczających
wielkości podanych w tym załączniku, oraz pod warunkiem posiadania środków finansowych umożliwiających
sfinansowanie tej części zamówienia.
Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:
Zadanie nr 3:
- konieczność wykonania usług sprzętem drogowym, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na
etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,
- konieczność wykonania konserwacji i czyszczenia rowów przydrożnych , których ilości Zamawiający nie był w
stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,
- pilna konieczność świadczenia usług sprzętem w związku z zagrożeniem dla użytkowników dróg,
- konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ujawnienie przez Zamawiającego błędów w opisie przedmiotu zamówienia.
4) Termin realizacji usług objętych opcją
Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2018 r.
5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją
Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np.
wystawienie pisemnego zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do
jego wykonania.
Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia.
Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje,
że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.
6) Wynagrodzenie Wykonawcy
Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe
wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych
zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości usług
zrealizowanych w ramach opcji.
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
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do
dnia 31.12.2018 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 4 – Obwód Drogowy w Kłodawie oraz Obwód Drogowy w Drezdenku
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45520000
45500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren działania Obwód Drogowy w Kłodawie oraz Obwód Drogowy w Drezdenku

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) usługi sprzętowe
- wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą
- wynajem koparek wraz z obsługa operatorską
- wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz
inżynierii wodnej i lądowej
b) oczyszczenie i odbudowa rowów przydrożnych.
2. Usługi objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę etapami – jako roboty częściowe w dwóch
trybach:
a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do
realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił …….. godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili
przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/ telefonicznego*.
b) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia, przy
użyciu faksu lub poczty elektronicznej.
* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami
urzędowania RDW Kłodawa, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu
drogowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

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
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do
dnia 31.12.2018 r.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie nr 5 – Obwód Drogowy w Sulęcinie oraz Obwód Drogowy w Ośnie Lubuskim
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45520000
45500000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren działania Obwód Drogowy w Sulęcinie oraz Obwód Drogowy w Ośnie Lubuskim

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a) usługi sprzętowe
- wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą
- wynajem koparek wraz z obsługa operatorską
- wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz
inżynierii wodnej i lądowej
b) oczyszczenie i odbudowa rowów przydrożnych.
2. Usługi objęte zamówieniem będą realizowane przez Wykonawcę etapami – jako roboty częściowe w dwóch
trybach:
a) w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, maksymalny czas na przystąpienie do
realizacji i zabezpieczenia terenu będzie wynosił …….. godziny (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od chwili
przyjęcia zlecenia przy użyciu faksu/ telefonicznego*.
b) w pozostałych sytuacjach - każdorazowo zostanie określany czas realizacji od chwili przyjęcia zlecenia, przy
użyciu faksu lub poczty elektronicznej.
* zlecenia telefoniczne będą miały zastosowanie tylko w dni wolne od pracy i świąteczne oraz poza godzinami
urzędowania RDW Kłodawa, zlecenia telefoniczne będą potwierdzane pisemnie następnego dnia roboczego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji Wykonawcy w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu
drogowego / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

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
TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do
dnia 31.12.2018 r.

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:
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ
DOSTARCZYĆWYKONAWCYWCELUWYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZPOTWIERDZENIASPEŁNIANIAWARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składaniaofertoświadczeniestanowiącewstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a)nie podlega wykluczeniu;
b)spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć
wformiejednolitegoeuropejskiegodokumentu zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z
wzoremstandardowegoformularzaokreślonego wrozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym
na podstawie art.59 ust.2 dyrektywy 2014/24/UE,zwanego dalej „jednolitym dokumentem” - załącznik nr
1do formularza oferty,zamieszczony jako osobny plikna stronie zamawiajacego.Zamawiający wymaga,
abyWykonawca wzakresiekryteriów kwalifikacji opisanych wczęści IV JEDZ wypełnił jedynie sekcję ALFA ()
wczęści IV i niewypełniałżadnej z pozostałych sekcji w części IV.
3.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
wart.86ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tejsamej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz zezłożeniem
oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłóceniakonkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4.Na wezwanie zamawiającego wyk. zobowiązany jest złożyć następ. oświadczenia lub dokumenty:
4.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresieprowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
a) Zadanie nr 1- 72.000,00 zł.
b) Zadanie nr 2 - 92.000,00 zł.
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c) Zadanie nr 3 - 150.000,00 zł.
d) Zadanie nr 4 - 59.000,00 zł.
d) Zadanie nr 5 - 59.000,00 zł.
2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jestkrótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz
którychusługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub sąwykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawioneprzez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłychsą wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanieuzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadalwykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydanenie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3)wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
4) wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnychzaświadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień,
doświadczenia iwykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przeznieczynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami.
4.1.1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającegodokumentów, o których mowa w pkt 4.1.1), zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę
innychdokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
a) Zadanie nr 1- 72.000,00 zł.
b) Zadanie nr 2 - 92.000,00 zł.
c) Zadanie nr 3 - 150.000,00 zł.
d) Zadanie nr 4 - 59.000,00 zł.
d) Zadanie nr 5 - 59.000,00 zł.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.
W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, w celu wykazania spełniania warunku
udziału w postępowaniu, wystarczającym będzie wykazanie spełniania warunku określonego dla zadania o
najwyższej wartości spośród zadań, na które wykonawca składa ofertę.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.: 1) usługi* wykonane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywane, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.: * przez usługi
zamawiający rozumie: a) dla zadania nr 1: - wykonanie min. jednej usługi w zakresie świadczenia usług
sprzętem przeznaczonym do robót drogowych o wartości min. 72.000,00 zł brutto b) dla zadania nr 2:-
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wykonanie min. jednej usługi w zakresie świadczenia usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych
o wartości min. 74.000,00 zł brutto- wykonanie min. jednej usługi w zakresie konserwacji i czyszczenia
rowów przydrożnych o wartości min. 18.000,00 zł brutto.c) dla zadania nr 3:- wykonanie min. jednej usługi
w zakresie świadczenia usług sprzętem przeznaczonym do robót drogowych o wartości min. 120.000,00 zł
brutto- wykonanie min. jednej usługi w zakresie konserwacji i czyszczenia rowów przydrożnych o wartości min.
30.000,00 zł brutto.d) dla zadania nr 4:- wykonanie min. jednej usługi w zakresie świadczenia usług sprzętem
przeznaczonym do robót drogowych o wartości min. 47.200,00 zł brutto- wykonanie min. jednej usługi w
zakresie konserwacji i czyszczenia rowów przydrożnych o wartości min. 11.800,00 zł brutto.
e) dla zadania nr 5:- wykonanie min. jednej usługi w zakresie świadczenia usług sprzętem przeznaczonym do
robót drogowych o wartości min. 47.200,00 zł brutto- wykonanie min. jednej usługi w zakresie konserwacji i
czyszczenia rowów przydrożnych o wartości min. 11.800,00 zł brutto.
Nie dopuszcza się sumowania usług w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.W przypadku
składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie, tj. jeden z
podmiotów wykazuje wykonanie usługi w zakresie świadczenia usług sprzętem, drugi -wykonanie usługi w
zakresie konserwacji i czyszczenia rowów.W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno
zadanie w zakresie zgodnym z zad. 1-5 w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu,
wystarczającym będzie wykazanie spełniania warunku określonego dla zadania o najwyższej wartości
spośród zadań, na które wykonawca składa ofertę.2) wykażą narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia
techniczne dostępne wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami, tj. :
a) DLA ZADANIA NR 1:- samochód ciężarowy w przedziale min.12ton max. 18ton – min.1 szt.,- koparkospycharka o poj. łyżki 0,25-1,0 m³-min.1 szt.,- równiarka drogowa samojezdna – min.1 szt.,-walec drogowy
wibracyjny w przedziale min.3,0 mg max.3,5 mg–min.1 szt.,-walec drogowy wibracyjny w przedziale min.10
mg max.15 mg–min.1 szt.,- Samochód towarowo-osobowy do 3,5ton wraz z kierowcą do przewozu 6 osób
(transport brygady roboczej obwodu drogowego w ramach potrzeb bieżącego utrzymania dróg) o ładowności
skrzyni min.1000 kg – min.1 szt.b) DLA ZADANIA NR 2:-samochód towarowo-osobowy do 3,5ton – min. 1sztsamochód ciężarowy w przedziale min.12 ton max.18ton z wywrotem dwustronnym– min.1szt- samochód
ciężarowy w przedziale min.20ton max.25ton z wywrotem jednostronnym – min.1szt-koparko-spycharka o
poj. łyżki 0,25-1,0 m³- min.1szt-ładowarka o poj. łyżki 1,5-3,5 m³ - min. 1szt-równiarka drogowa samojezdna –
min.1szt-walec drogowy wibracyjny w przedziale min.3,0Mg max. 3,5Mg- min.1szt-walec drogowy wibracyjny
samojezdny w przedziale min.10 Mg max.15Mg–min.1szt
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia w niniejszej pozycji
tj. III.1.3), pozostały wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji zawarty jest poniżej w minimalnym poziomie
ewentualnie wymaganych standardów
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
ciąg dalszy dla ZADANIA NR 2
- frezarka do asfaltu - min. 1szt
- frezarka do pni – min. szt
- kosiarka bijakowa – min. 1szt
- zamiatarka mechaniczna (poj.zbiornika min.1m3) – min. 1szt
- remonter do remontu cząstkowego np. PATCHER lub równoważny wyposażony w zasobnik z grysem,
zasobnik z emulsją, funkcję oczyszczania ubytku sprężonym powietrzem oraz wbudowania grysu i emulsji pod
ciśnieniem - min. 1szt.
- kombajn do powierzchniowego utrwalania nawierzchni - szerokość robocza minimalnie 25cm, maksymalnie
3m, elektroniczne sterowanie pozwalające na precyzyjne dozowanie emulsji i kruszywa – min. 1szt
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- ścinarka do poboczy- samojezdna, ślimakowa – min. 1szt
- recykler do asfaltu (ładowność min.1500kg, wydajność 3-6 ton) – min. 1szt
- „termos” do transportu mieszanki mineralno-bitumicznej (pojemność min.5Mg) – min. 1szt
c) DLA ZADANIA NR 3:
- samochód towarowo-osobowy do 3,5ton – min. 1szt
- samochód ciężarowy w przedziale min.12 Mg max.18 Mg z wywrotem dwustronnym – min. 1szt
- samochód ciężarowy w przedziale min.20 ton max.25 ton z wywrotem jednostronnym – min. 1szt
- koparko-spycharka o poj. łyżki 0,25-1,0 m³- min. 1szt
- ładowarka o poj. łyżki 1,5-3,5 m³ - min. 1szt
- równiarka drogowa samojezdna – min. 1szt
- walec drogowy wibracyjny w przedziale min.3,0Mg max. 3,5Mg – min. 1szt
- walec drogowy wibracyjny samojezdny w przedziale min.10 Mg max.15Mg – min. 1szt
- frezarka do asfaltu – min. 1szt
- frezarka do pni – min. 1szt
- kosiarka bijakowa – min. 1szt
- zamiatarka mechaniczna (poj.zbiornika min.1m3) – min. 1szt
- remonter do remontu cząstkowego np. PATCHER lub równoważny wyposażony w zasobnik z grysem,
zasobnik z emulsją, funkcję oczyszczania ubytku sprężonym powietrzem oraz wbudowania grysu i emulsji pod
ciśnieniem – min. 1szt.
- kombajn do powierzchniowego utrwalania nawierzchni - szerokość robocza minimalnie 25cm, maksymalnie
3m, elektroniczne sterowanie pozwalające na precyzyjne dozowanie emulsji i kruszywa – min. 1szt
- ścinarka do poboczy- samojezdna, ślimakowa –min. 1szt
- recykler do asfaltu (ładowność min.1500kg, wydajność 3-6 ton) – min. 1szt
- „termos” do transportu mieszanki mineralno-bitumicznej (pojemność min.5Mg) – min. 1szt
d) DLA ZADANIA NR 4:
- samochód ciężarowy min. 15 ton, z wywrotem trzystronnym – min. 1 szt.
- koparko spycharka na podwoziu kołowym min. 0.15 m3 – min. 1 szt.
- ładowarka o poj. łyżki od 1.5 do 3.5 m3 – min. 1 szt.
- równiarka drogowa samojezdna – min. 1 szt.
- walec drogowy min. 10 Mg – min. 1 szt.
- ścinarka poboczy – min.1 szt.
e) DLA ZADANIA NR 5:
- samochód ciężarowy min. 15 ton, z wywrotem trzystronnym – min.1 szt.
- koparko spycharka na podwoziu kołowym min. 0.15 m3 – min.1 szt.
- ładowarka o poj. łyżki od 1.5 do 3.5 m3 – min.1 szt.
- równiarka drogowa samojezdna – min.1 szt.
- walec drogowy min. 10 Mg – min.1 szt.
- ścinarka poboczy – min. 1 szt.
Sprzęt wykazany w jednym zadaniu nie może powtarzać się w kolejnym zadaniu.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.
3) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialne za
świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami, tj.
DLA ZADAŃ NR 1, 2 ,3, 4 i 5 (na każde zadanie oddzielnie):
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- osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia,
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie.
Spełnianie warunku udziału w postępowaniu musi wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, osoba wykazana w jednym zadaniu nie może
powtórzyć się w kolejnym zadaniu.
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:
1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu w tym w szczególności ustawie z dnia7.7.1994 Praw
obudowlane (t.j. Dz.U. 2016 poz. 290 ze zm) ustawie z 23.4.1964 Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2016 poz.380ze zm)
i ustawie z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579) 2. Warunki realizacji umowy
zostały określone w SIWZ. 3. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian dla
Zadania nr 1,2,3,4,i 5 zostało zawarte w SIWZ.4. Wymagania w zakresie zastosowania klauzul społecznych, o
których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zostały określone w SIWZ
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie pozostałych (niezastrzeżonych jako
kluczowych) części zamówienia. Wymagania dot. podwykonawstwa określono w SIWZ.

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: tak

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: 16/01/2018
Czas lokalny: 10:00

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16/01/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
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Siedziba Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, al. Niepodleglości 32, pokój nr 03piwnica.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I.Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24 aa ust.1 ustawy Pzp.
II.Przesłanki wykluczenia wykonawców:1.Z postępowania o udzielenie zamówienia
wykluczasięwykonawcęwstosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności o których mowa w
art.24ust1pkt12-23ustawyPzp.2.Dodatkowo zamawiający wykluczy wykonawcę na podst. art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawyPzp.
III. Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest złożyć
następująceoświadczenialubdokumenty:W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
z udziałuwpostępowaniuwykonawcazobowiązany jest złożyć dokumenty zgodne Rozporządzeniem
MinistraRozwoju z26.7.2016w sprawierodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy
wpostępowaniuoudzieleniezamówienia (Dz.U. 2016 poz.1126) tj. par 5.pkt: 1), 4) 5), 6).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
RzeczypospolitejPolskiej,atakże wprzypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce
zamieszkaniapozaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej – stosuje się paragraf 7 ww. Rozporządzenia w
sprawierodzajówdokumentów.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu
doosobymającejmiejscezamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dokument dotyczystosujesięparagraf 8ww.Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA: Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy
do dnia 31.12.2018 r. (dla wszystkich zadań).
V. Wykonawca jest związany ofertą 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania
ofertąrozpoczynasię wraz z upływem terminu składania ofert (art.85ust.5ustawy Pzp)
VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 - 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset 00/100 zł)
Zadanie nr 2 - 3 700,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset 00/100 zł)
Zadanie nr 3 - 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 zł)
Zadanie nr 4 - 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta 00/100 zł)
Zadanie nr 5 - 2 300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta 00/100 zł)
przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
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3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku GETIN NOBLE BANK S.A O/
ZIELONA GÓRA nr rachunku 38 1560 0013 2263 6869 1000 0011, z dopiskiem na przelewie: „Wadium
w postępowaniu ZDW-ZG-WZA-3310-118/2017 na „Usługi sprzętem przeznaczonym do robót drogowych
oraz konserwacja i czyszczenie rowów przy drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Zielonej Górze, dotyczy zadania nr….”.
VII. Oferta winna zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy,
2) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia - zał. nr 1 do formularza oferty,
3) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - zał. nr 2 do formularza oferty (jeżeli wykonawca polega na
zasobach innego podmiotu)
4) dowód wniesienia wadium,
5) wypełniony formularz cenowy.
6) pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - w przypadku
podpisania oferty oraz poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną
w odpisie z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wykonawcy.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lubmoże ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują
środkiochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniuoraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154pkt
5 ustawyPzp.2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającegopodjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności ,do
której Zamawiającyjest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność
lub zaniechanieczynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp,
zawierać zwięzłeprzedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniającewniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie
pisemnej lub wpostaci elektronicznej, podsiane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnegokwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania
dla tego rodzaju podpisu.Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołaniaw taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się,iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeliprzesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu
środków komunikacjielektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 1)Odwołanie wnosi się w terminie10
dni od dnia przesłaniainformacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli
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zostały przesłane wsposób określony w art.180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
SIWZ, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia SIWZ nastronie internetowej. 3)Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i
2) wnosi się w terminie 10dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
było powziąć wiadomośćo okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4)Jeżeli Zamawiający
nie przesłał Wykonawcyzawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później
niż w terminie: a) 30 dni oddnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia; b) 6 miesięcyod dnia zawarcia umowy,jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiejogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu
odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej,
stronomoraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się
do sąduokręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczejw terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając
jednocześnie jej odpisprzeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego
w rozumieniu ustawy z23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz. U. z2012 r., poz.1529) jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/12/2017

