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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322033-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Usługi odśnieżania
2019/S 131-322033

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Powiat Opolski, Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
531421584
ul. Książąt Opolskich 27
Opole
45-005
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Grenich - sprawy dot. przedmiotu zamówienia; Ewa Witek - spr. procedury
przetargowej
Tel.:  +48 774414069/70
E-mail: zamowienia@zdp.opole.pl 
Faks:  +48 774414071
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami powiatowymi

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie w sezonie zima 2019/2020 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu z podziałem na 7 części

mailto:zamowienia@zdp.opole.pl
http://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html
http://zdp.opole.pl/291/strona-glowna.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Numer referencyjny: DT.261.12.2019

II.1.2) Główny kod CPV
90620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie obejmuje usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych zarządzanych przez Zarząd Dróg
Powiatowych w Opolu przy odśnieżaniu i usuwaniu śliskości na drogach powiatu opolskiego, w ramach
wydzielonych 7 części.
Wykonawca zabezpieczy łączność telefonii komórkowej ze wszystkimi jednostkami sprzętowymi i sprzętowo
transportowymi, zarówno zamawiającego jak i wykonawcy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie w sezonie zimowym 2019/2020 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
administrowanych przez ZDP Opole - na terenie gmin Chrzastowice, Tarnów Opolski, Ozimek - zadanie nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu na terenie gmin Chrząstowice,
Tarnów Opolski, Ozimek

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przy odśnieżaniu i usuwaniu
śliskości na terenie gmin Chrząstowice, Tarnów Opolski, Ozimek (Obwód Drogowy w Chrząstowicach)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 15/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Udzielenie w okresie 3 lat (wybranemu w niniejszym postępowaniu wykonawcy usług podstawowych) zamówień
podobnych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług jakie obejmuje niniejsze postępowanie
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(do 50 % wartości szacowanej usług podstawowych), gdy zaistnieje potrzeba zwiększenia zakresu usług przy
posiadaniu środków na ich sfinansowanie.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie w sezonie zimowym 2019/2020 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
administrowanych przez ZDP Opole - na terenie gmin Łubniany, Murów, Turawa - zadanie nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu na terenie gmin Łubniany, Murów,
Turawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przy odśnieżaniu i usuwaniu
śliskości na terenie gmin Łubniany, Murów, Turawa (Obwód Drogowy w Kotorzu Małym).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 15/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Udzielenie w okresie 3 lat (wybranemu w niniejszym postępowaniu wykonawcy usług podstawowych) zamówień
podobnych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług jakie obejmuje niniejsze postępowanie
(do 50 % wartości szacowanej usług podstawowych), gdy zaistnieje potrzeba zwiększenia zakresu usług przy
posiadaniu środków na ich sfinansowanie.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie w sezonie zimowym 2019/2020 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
administrowanych przez ZDP Opole - na terenie gminy Dobrzeń Wielki - zadanie nr 2a
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu na terenie gminy Dobrzeń Wielki.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przy odśnieżaniu i usuwaniu
śliskości na terenie gminy Dobrzeń Wielki (Obwód Drogowy w Kotorzu Małym).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 15/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Udzielenie w okresie 3 lat (wybranemu w niniejszym postępowaniu wykonawcy usług podstawowych) zamówień
podobnych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług jakie obejmuje niniejsze postępowanie
(do 50 % wartości szacowanej usług podstawowych), gdy zaistnieje potrzeba zwiększenia zakresu usług przy
posiadaniu środków na ich sfinansowanie.

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

II.2) Opis



Dz.U./S S131
10/07/2019
322033-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 5 / 14

10/07/2019 S131
https://ted.europa.eu/
TED

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

5 / 14

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie w sezonie zimowym 2019/2020 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
administrowanych przez ZDP Opole - na terenie gminy Popielów - zadanie nr 3
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu na terenie gminy Popielów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przy odśnieżaniu i usuwaniu
śliskości na terenie gminy Popielów (Obwód Drogowy w Kotorzu Małym).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 15/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Udzielenie w okresie 3 lat (wybranemu w niniejszym postępowaniu wykonawcy usług podstawowych) zamówień
podobnych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług jakie obejmuje niniejsze postępowanie
(do 50 % wartości szacowanej usług podstawowych), gdy zaistnieje potrzeba zwiększenia zakresu usług przy
posiadaniu środków na ich sfinansowanie.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie w sezonie zimowym 2019/2020 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
administrowanych przez ZDP Opole - na terenie gmin Dąbrowa, Komprachcice, Prószków - zadanie nr 4
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu na terenie gmin Dąbrowa,
Komprachcice, Prószków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przy odśnieżaniu i usuwaniu
śliskości na terenie gmin Dąbrowa, Komprachcice, Prószków (Obwód Drogowy w Dąbrowie).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 15/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Udzielenie w okresie 3 lat (wybranemu w niniejszym postępowaniu wykonawcy usług podstawowych) zamówień
podobnych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług jakie obejmuje niniejsze postępowanie
(do 50 % wartości szacowanej usług podstawowych), gdy zaistnieje potrzeba zwiększenia zakresu usług przy
posiadaniu środków na ich sfinansowanie.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie w sezonie zimowym 2019/2020 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
administrowanych przez ZDP Opole - na terenie gmin Niemodlin i Tułowice - zadanie nr 5
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe administrowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu na terenie gmin Niemodlin i
Tułowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zamówienie obejmuje usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych przy odśnieżaniu i usuwaniu
śliskości na terenie gmin Niemodlin i Tułowice (Obwód Drogowy w Dąbrowie).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 15/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Udzielenie w okresie 3 lat (wybranemu w niniejszym postępowaniu wykonawcy usług podstawowych) zamówień
podobnych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług jakie obejmuje niniejsze postępowanie
(do 50 % wartości szacowanej usług podstawowych), gdy zaistnieje potrzeba zwiększenia zakresu usług przy
posiadaniu środków na ich sfinansowanie.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wykonanie w sezonie zimowym 2019/2020 usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych
administrowanych ZDP Opole – obsługa punktu dyspozytorskiego w Bierkowicach obsługującego cz. 1-6 - zad.
6
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe adm. przez ZDP w Opolu na terenie gmin Chrząstowice, Tarnów Opolski, Ozimek, Dobrzeń
Wielki, Łubniany, Murów, Turawa, Popielów, Dąbrowa, Komprachcice, Prószków, Niemodlin, Tułowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje obsługę części od 1 do 6 (zadania od 1 do 5) t.j. czynności bezpośrednie i pomocnicze
mające na celu prawidłowe wykonywanie usług w zakresie odśnieżania i usuwania oblodzeń, a polegające m.in.
na:
a) praca i dyżur ładowarki na bazie w Opolu-Bierkowicach
— sporządzanie za pomocą ładowarki mieszanki piaskowo-solnej (uszorstniającej),
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— dodawanie w razie potrzeb na polecenie Zamawiającego innych materiałów do mieszanki np. chlorku
wapnia,
— mieszanie i pryzmowanie materiałów uszorstniających do AZ,
— załadunek materiałów uszorstniających na piaskarko-solarki – dla części 1, 2 i 5 (zadań 1, 2 i 4),
— załadunek materiałów uszorstniających na samochody Zamawiającego przewożące je na place magazynowe
Wykonawców - dla części 3, 4 i 6 (zadań Nr 2a, 3 i 5).
b) dyżur osobowy (dyżurny AZ - koordynator)
— przyjmowanie / zbieranie informacji (w 2019/2020) o stanie pogody i obsługa meteorologiczna w celu
prawidłowej realizacji usług zimowego utrzymania,
— koordynowanie pracy jednostek sprzętowo-transportowych podczas prowadzenia usług zimowego
utrzymania dróg powiatowych objętych częściami od 1 do 6 (zadaniami od 1 do 5).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 15/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Udzielenie w okresie 3 lat (wybranemu w niniejszym postępowaniu wykonawcy usług podstawowych) zamówień
podobnych, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju usług jakie obejmuje niniejsze postępowanie
(do 50 % wartości szacowanej usług podstawowych), gdy zaistnieje potrzeby zwiększenia zakresu usług przy
posiadaniu środków na ich sfinansowanie.

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

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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i
których opis został zamieszczony w sekcji III.1.2) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”
na wezwanie zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
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1.1. Część sprawozdania finansowego: rachunek zysków i strat, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli
podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio
z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do
sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i
zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – za ten okres poprzednim i potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2 IDW;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca musi posiadać średni roczny obrót w obszarze objętym zamówieniem tj. w zakresie usług
zimowego utrzymania, za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten
okres w wysokości co najmniej: 15 000 PLN dla każdej części (każdego zadania) (tzn. np. dla dwóch części 30
000 PLN, dla trzech części 45 000 PLN, ... itd.).
Uwaga:
1. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy - dla
„przychodu” według średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - warunek określony powyżej
musi spełniać jeden z Wykonawców.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, i
których opis został zamieszczony w sekcji III.1.3) „Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów”
na wezwanie zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub
dokumentów:
1.1) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych 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 należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
1.2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
1.3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć zobowiązania wymagane postanowieniami pkt
10.2. IDW (propozycja zobowiązania - formularz 3.3).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 sezonów zimowych (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019),
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał usługi w zakresie zimowego
utrzymania dróg o łącznej wartości co najmniej 45 000 PLN dla każdej z części (każdego z zadań) dla której
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będzie składana oferta (tzn. np. dla dwóch części 90 000 PLN, dla trzech części 135 000 PLN, ... itd.) - co winno
być potwierdzone dokumentami (dowodami) stwierdzającymi, że usługi te wykonane zostały należycie.
2.Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje i doświadczenie w
zakresie zimowego utrzymania dróg, którzy pracowali co najmniej w 2 (dwóch) sezonach zimowych w okresie
ostatnich 3 sezonów (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019) – dla każdej z części dla której będzie składana oferta
kompletną obsadę osobową nie zaangażowaną na innych częściach niniejszego zamówienia. Wykonawca
przedstawi wraz z ofertą osoby spełniające w/w wymagania, w tym co najmniej:
Część 1 – zad. nr 1 - operator sprzętu (kierowca nośnika) - 3 osoby,
Część 2 – zad. nr 2 - operator sprzętu (kierowca nośnika) - 4 osoby,
Część 3 – zad. nr 2a - operator sprzętu (kierowca nośnika) - 2 osoby, - operator ładowarki - 1 osoba,
Część 4 - zad. nr 3 - operator sprzętu (kierowca nośnika) i operator ładowarki - 2 osoby
Część 5 – zad. nr 4 - operator sprzętu (kierowca nośnika) - 3 osoby,
Część 6 – zad. nr 5 - operator sprzętu (kierowca nośnika) - 4 osoby, - operator ładowarki - 1 osoba,
Część 7 - zad. nr 6 - operator ładowarki - 1 osoba, - dyżurny AZ - 1 osoba.
3. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w pełni sprawnymi jednostkami transportowymi i sprzętowymi
nie zaangażowanymi przy innych częściach (dla każdej części inna jednostka sprzętowa) niniejszego
zamówienia – wymienionymi poniżej:
Część 1 – zad. nr 1 - pługi lekkie - min. 1 szt - pługi średnie - min. 2 szt - piaskarko-solarki – min. 2 szt - nośniki
do ww. pługów i piaskarko – solarek – min. 3 szt
Część 2 – zad. nr 2 - pługi lekkie – min. 2 szt - pługi średnie – min. 2 szt - piaskarko-solarki – min. 3 szt - nośniki
do ww. pługów i piaskarko – solarek – min. 4 szt
Część 3 – zad. nr 2a - pługi lekkie z nośnikami lub inne jednostki sprzęt.- transp. do odśnieżania - min. 1 szt -
piaskarko-solarki z nośnikami lub inne jednostki sprzęt.- transp. do zwalczania śliskości (np. rozrzutniki rolnicze
wapna i nawozów) – min. 1 szt - ładowarka – min. 1 szt.
Oraz może dysponować placem magazynowym o wym. min. - 10 m x 10 m
Część 4 - zad. nr 3 - pługi lekkie z nośnikami lub inne jednostki sprzęt.- transp. do odśnieżania - min. 2 szt -
piaskarko-solarki z nośnikami lub inne jednostki sprzęt.- transp. do zwalczania śliskości (np. rozrzutniki rolnicze
wapna i nawozów) - min. 2 szt - ładowarka – min. 1 szt. - nośniki do ww. pługów i piaskarko-solarek - min. 2 szt
oraz dysponować placem magazynowym o wym. min. - 10 m x 10 m
Część 5 - zad. nr 4 - pługi średnie – min. 2 szt - piaskarko-solarki – min. 1 szt - nośniki do ww. pługów i
piaskarko-solarek – min. 2 szt
Część 6 - zad. nr 5 - pługi lekkie – min. 2 szt - pługi średnie – min. 2 szt - piaskarko-solarki – min. 2 szt. - nośniki
do ww. pługów i piaskarko – solarek – min. 4 szt - ładowarka – min. 1 szt.
Oraz dysponować placem magazynowym o wym. min. - 10 m x 15 m
Uwaga! plac magazynowy musi być położony na terenie gminy Niemodlin, gm. Tułowice lub w dowolnej gminie
leżącej po lewobrzeżnej części rzeki Odry lecz w odległości nie większej niż 30 km od Głównego Składowiska
(Opole Bierkowice) umożliwiającym szybkie reagowanie i spełniającym wymogi z zakresu ochrony środowiska.
Część 7 - zad. nr 6 - ładowarka - min. 1 szt.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe warunki Wykonawcy
muszą spełniać łącznie.

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:
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Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na warunkach określonych w Tomie II
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Istotne postanowienia umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 119-270980

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 08:50

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole, POLSKA, pok. 302, III
piętro.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcie ofert następuje
poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) i
dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ zgodnie z wymogami
opisanymi w SIWZ. Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku
archiwum ZIP.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270980-2018:TEXT:PL:HTML
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Lipiec 2020 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
2. Zamawiający, zastosuje zapisy z art. 24 aa ustawy Pzp, zgodnie z którymi pierwszej kolejności dokona oceny
ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Część nr 1 - 1 600 PLN, Część nr 2 - 1
700 PLN, Część nr 3 - 500 PLN, Część nr 4 - 1 000 PLN, Część nr 5 - 800 PLN, Część nr 6 - 1 500 PLN, Część
nr 7 - 900 PLN.
4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca:
a) nie podlega wykluczeniu;
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4.1. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 Sekcji VI.3 Informacje dodatkowe (w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem” lub „JEDZ”, Wykonawca zobowiązany jest
przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
zgodnie z zasadami określonymi w IDW.
4.2. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji
„α” w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.
4.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.
Zgodnie z informacją zawartą w JEDZ, o ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega
wykonawca, należy dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w części
IV JEDZ.
4.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument w postaci
elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Należy je przesłać zgodnie z zasadami określonymi w IDW.
5. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń,
o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126).
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 ww. Rozporządzenia.
7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
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Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz
8 ustawy Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej
Odwołanie wobec czynności innych niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla trybu przetargu
nieograniczonego o wartości przekraczającej 221 000 EUR. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o
zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt
5 ustawy Pzp. Zgodnie z § 10 ust. 1a i 1b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.3.2010 r. w
sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz.U. z 2018 r. poz. 1092, z późn. zm.)
w przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z
Wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w dziale
I, rozdziale 2a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), lub
gdy Zamawiający dopuścił taki sposób komunikacji, dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu sporządzona w postaci elektronicznej składana w postępowaniu odwoławczym,
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przekazywana jest na następujących rodzajach informatycznych nośników danych: płyta CD, płyta DVD,
nośnik USB, dysk przenośny USB. Dokumentacja postępowania składana w postaci elektronicznej powinna
zostać zapisana na jednym z wskazanych powyżej informatycznych nośników danych w sposób zapewniający
odczyt dokumentów elektronicznych i informacji opisanych oraz uporządkowanych zgodnie ze strukturą i
metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, który umożliwia identyfikację poszczególnych
dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice
prawnie chronione.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2019
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