
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych 

 
RI.II.272.22.2014 

 
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH  

NA TERENIE POWIATU OSTROWIECKIEGO  
W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 

 przy wykorzystaniu następujących technologii:  
1.1.  „ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 

2014/2015 ładowarką dużej mocy  o pojemności łyżki nie mniejszej niż 3,0m3". 
1.2.  "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie   

2014/2015r.  przy użyciu : PIASKARKI  o poj. 8 - 10 ton, PŁUGA ŚREDNIEGO  oraz   
NOŚNIKA CIĘŻKIEGO  

 - w ilości 2 sztuk."( pług średni,  nośnik ciężki ,  oraz piaskarka poj. 8-10 ton Wykonawcy). 
1.3. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 

2014/20015  
przy pomocy równiarki  " 

1.4. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu  Ostrowieckiego w sezonie  2014 
/2015r  pługiem  ciężkim dwustronnym  (pług ciężki dwustronny Zamawiającego, nośnik ciężki  

Wykonawcy)". 
1.5. "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 

2014/2015r  
przy pomocy pługa wirnikowego". 

1.6. "Zimowe utrzymanie ścieżek rowerowych  na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego tj. 
ulicy Żeromskiego, 11-go Listopada, Iłżeckiej, Długiej, Siennieńskiej, Polna, Sienkiewicza, 

Waryńskiego,  
w sezonie 2014/2015" 

 
Numer ogłoszenia w BZP: 366128 - 2014;  

data zamieszczenia: 05.11.2014r. 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe - Zarząd Powiatu , ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec 

Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2476965, faks 041 2476610. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.tos.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 NA TERENIE POWIATU OSTROWIECKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 

2014/2015. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie zimowe dróg 

powiatowych w sezonie zimowym 2014/2015 polegające na uprzątnięciu ze śniegu jezdni i ścieżek 

rowerowych przy pomocy różnego rodzaju sprzętu drogowego. Zimowe utrzymanie dróg w rozbiciu 

na następujące zadania: 1.1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Ostrowieckiego w sezonie 2014/2015 ładowarką dużej mocy o pojemności łyżki nie mniejszej niż 

3,0m3. 1.2. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 

2014/2015r. przy użyciu : PIASKARKI o poj. 8 - 10 ton, PŁUGA ŚREDNIEGO oraz NOŚNIKA 

CIĘŻKIEGO - w ilości 2 sztuk.( pług średni, nośnik ciężki , oraz piaskarka poj. 8-10 ton 

Wykonawcy). 1.3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Ostrowieckiego w 

sezonie 2014/20015 przy pomocy równiarki 1.4. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie 

powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2014 /2015r pługiem ciężkim dwustronnym (pług ciężki 

dwustronny Zamawiającego, nośnik ciężki Wykonawcy). 1.5. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 

na terenie Powiatu Ostrowieckiego w sezonie 2014/2015r przy pomocy pługa wirnikowego. 1.6. 

Zimowe utrzymanie ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego tj. ulicy 

Żeromskiego, 11-go Listopada, Iłżeckiej, Długiej, Siennieńskiej, Polna, Sienkiewicza, Waryńskiego, 

w sezonie 2014/2015. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

 W przypadku uciążliwych warunków atmosferycznych i pozyskania dodatkowych środków 

finansowych dopuszcza się zwiększenie wartości umów i ilości wykonywanych usług do 50% 

wartości zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI 



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - Wykaz co najmniej 2 usług o charakterze i wartości zbliżonej do przedmiotu 

zamówienia wykonanych lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciagłych również 

wykonywanych w przeciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, daty wykonania i podmiotów na rzecz których zostały te usługi wykonane 

oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

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: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie;  

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;  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 



wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

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;  

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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;  



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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

W przypadku wystąpienia zamówień uzupełniających. W razie wystąpienia uciążliwych warunków 

atmosferycznych i pozyskania dodatkowych środków finansowych dopuszcza się zwiększenie 

wartości umów i ilości wykonywanych robót do 50% wartości zamówienia podstawowego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.tos.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Rozwoju 

Powiatu - Referat Zamówień Publicznych i Przetargów, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu 

Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec Św., pokój 214, II piętro budynku.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

13.11.2014 godzina 11:45, miejsce: Wydział Rozwoju Powiatu - Referat Zamówień Publicznych i 

Przetargów, Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Iłżecka 37, 27-400 Ostrowiec 

Św., pokój 214, II piętro budynku.. 

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 

 
 
data: 05.11.2014 rok 
 
 
 
 
      …………………………………………………
       Podpis dwóch członków Zarządu 


