
Częstochowa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2009/2010 na 
terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Poczesnej przy pomocy jednej lub dwóch szt. równiarek, oraz jednej 

lub dwóch szt. nośników samochodowych z pługiem średnim
Numer ogłoszenia: 222691 - 2009; data zamieszczenia: 26.11.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie , ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, 
woj. śląskie, tel. 034 3785467, faks 034 3785468.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdczestochowa.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i 
wojewódzkich w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Poczesnej przy pomocy 
jednej lub dwóch szt. równiarek, oraz jednej lub dwóch szt. nośników samochodowych z pługiem średnim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi 
związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2009/2010 na 
terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Poczesnej przy pomocy przy pomocy jednej lub dwóch szt. równiarek, oraz 
jednej lub dwóch szt. nośników samochodowych z pługiem średnim.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.63.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. posiadają 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 



posiadania takich uprawnień; 1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia,tj.: 1.2.1. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie minimum 1 usługę, tożsamą z przedmiotem niniejszego postępowania. Określenie usługi 
tożsame z przedmiotem niniejszego postępowania oznacza: usługi związane z zimowym utrzymaniem 
dróg publicznych o wartości łącznej usługi nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto za jeden sezon 
zimowy. 1.2.2. Dysponują potencjałem technicznym - dysponują wyposażeniem technicznym 
przewidzianym do użycia przy realizacji zamówienia. 1.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 
udzielenie zamówienia. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania w-w warunków 2.1. Ocena 
spełnienia w-w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 6 niniejszej 
siwz. 2.2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w-w warunki wykonawca 
spełnił..

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz oświadczeń 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Każdy wykonawca przystępujący 
do postępowania składa oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. W tym celu 
należy wypełnić, podpisać i opieczętować oświadczenia w załącznikach nr 2 i nr 3 do siwz. 2. Wykaz 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu : 2.1. W celu 
potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 - prawo 
zamówień publicznych, zamawiający żąda następującego dokumentu: 2.1.1. kopia licencji lub 
zaświadczenie (za zgodność z oryginałem) na przewozy własne, zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 
2001 roku z poźn. zm. o transporcie drogowym, która nakłada obowiązek posiadania takowej licencji 
lub zaświadczenia przez przedsiębiorcę wykonującego usługi w ramach transportu drogowego 
pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony (z wyłączeniem 
równiarki). 2.2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez 
wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 
zamawiający żąda: 2.2.1. wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, minimum jedną usługę tożsamą z przedmiotem niniejszego postępowania (definicja w 
pkt 5.2.1.1.) odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, 
z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających od zarządcy dróg publicznych, że usługi te zostały wykonane należycie, w tym celu 
należy wypełnić zał. nr 4 i dołączyć referencje. 2.2.2. wykaz wyposażenia technicznego przewidzianego 
do użycia przy realizacji zamówienia - zawarte w druku WYKAZ SPRZĘTU - Załącznik Nr 5 do 
SIWZ. 2.2.3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 
osób zdolnych do wykonania zamówienia w przypadku, gdy wykonawca sam nie dysponuje takim 
potencjałem,.

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: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.pzdczestochowa.4bip.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg w 
Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, II piętro, pokój nr 244.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.12.2009 
godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, II piętro, pokój nr 241, 
sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 
2009/2010 na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Poczesnej przy pomocy jednej szt. równiarki.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w 
Poczesnej przy pomocy jednej szt. równiarki.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 
2009/2010 na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Poczesnej przy pomocy jednej szt. równiarki.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w 
Poczesnej przy pomocy jednej szt. równiarki.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 
2009/2010 na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Poczesnej przy pomocy jednej szt. nośnika samochodowego z 
pługiem średnim.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w 
Poczesnej przy pomocy jednej szt. nośnika samochodowego z pługiem średnim.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.63.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 
2009/2010 na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w Poczesnej przy pomocy jednej szt. nośnika samochodowego z 
pługiem średnim.

• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych i wojewódzkich w sezonie zimowym 2009/2010 na terenie Obwodu Drogowego nr 3 w 
Poczesnej przy pomocy jednej szt. nośnika samochodowego z pługiem średnim.

• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.63.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2010.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.


