
Ogłoszenie nr 614270-N-2020 z dnia 2020-11-24 r. 
 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu: Świadczenie usług 
związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu 

Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sezonie zimowym 2020/2021 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie 
 
Nazwa projektu lub programu 
NIE DOTYCZY 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, 
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, 
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie 
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których 
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 
wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania 
Nie 
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: NIE DOTYCZY 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie 
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, 
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej 
Nie 
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: NIE DOTYCZY 
Informacje dodatkowe: Uchwałą Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr 69/295/2020 z dnia 21 maja 2020 
roku Zamawiający został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
zadaniu: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-
Kozielskiego w sezonie zimowym 2020/2021. Podstawa prawna: art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.). JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NA RZECZ, KTÓREJ 
REALIZOWANE JEST POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ KTÓRA W IMIENIU POWIATU 
KĘDZIERZYŃSKOKOZIELSKIEGO ZAWRZE UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZWANA DALEJ 
JEDNOSTKĄ ORGANIZACYJNĄ: Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział Infrastruktury Drogowej Plac 
Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, krajowy numer 
identyfikacyjny 36620956400000, ul. Konstantego Damrota  30 , 47-220  Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, 
państwo Polska, tel. 77 472 38 80, , e-mail sekretariat@cuwkk.pl, , faks 77 4723886 w. 14. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.cuwkk.pl 
Adres profilu nabywcy: NIE DOTYCZY 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne NIE DOTYCZY 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku 
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z 
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie 
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 



indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
NIE DOTYCZY 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 
(URL) 
Tak 
www.bip.cuwkk.pl 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Tak 
www.bip.cuwkk.pl 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 
Nie 
NIE DOTYCZY 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
Nie 
adres 
NIE DOTYCZY 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: 
Nie 
Inny sposób: 
NIE DOTYCZY 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na adres wskazany poniżej. 
Adres: 
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Konstantego Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, 
Polska 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne 
Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
NIE DOTYCZY 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem 
dróg powiatowych na terenie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sezonie zimowym 2020/2021 
Numer referencyjny: CUW.26.130.2020.MS 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
Nie 
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
wszystkich części 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 
NIE DOTYCZY 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 
III Części 

 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. 
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach powiatowych (jezdniach) na terenie 
Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z zachowaniem standardu IV i V w sezonie zimowym 2020/2021. 2. Przedmiot 
zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich poprzez odśnieżanie, usuwanie 
śliskości realizowane przy użyciu środków sprzętowo-transportowych. 3. Zamówienie podzielono na trzy części: 1) Część 
I: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie Kędzierzyna-Koźla w sezonie zimowym 2020/2021 2) 
Część II: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin Bierawa i Cisek w sezonie zimowym 



2020/2021. 3) Część III: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin Pawłowiczki i Polska 
Cerekiew w sezonie zimowym 2020/2021. 4. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem (odśnieżaniem) 
wynosi – 207,73 km. Długość odcinków do posypywania - 99,91 km. Od dnia 01.01.2021 r. łączna długość dróg objętych 
zimowym utrzymaniem (odśnieżaniem) będzie wynosić – 206,94 km, a długość odcinków do posypywania - 99,13 km 
(część ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu będzie wyłączona z zimowego utrzymania). 5. Szczegółowa lokalizacja 
odcinków dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich objętych odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi została podana w 
„Wykazach dróg”. 6. Przedmiot zamówienia oraz szczegółowy zakres usług określają: • „specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru” (STWiO); • wykazy dróg powiatowych miejskich i pozamiejskich objętych zimowym utrzymaniem; • 
standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych opublikowane na stronie Zamawiającego www.bip.cuwkk.pl. 7. 
Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: a) zapewnienie, zakupienie, składowanie, dysponowanie i stosowanie 
materiałów chemicznych koniecznych do zwalczania śliskości zimowej i uszorstniania jezdni, zgodnych z 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania 
środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz.U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960); b) 
przygotowywanie solanki i mieszanki piaskowo – solnej 20%; c) załadunek materiałów do zimowego utrzymania dróg; d) 
zabezpieczenie „dyżurnego” do dysponowania sprzętem, podawania informacji o stanie dróg do ośrodka dyspozycyjnego 
akcji zimowej (Jednostka organizacyjna); e) prowadzenie dokumentacji technicznej zimowego utrzymania dróg 
(dokumentacja przebiegu zimowego utrzymania dróg, załączniki do faktur); f) zapewnienie stałej łączności telefonicznej 
z „dyżurnymi”, kierowcami, operatorami sprzętu przy użyciu telefonów komórkowych i stacjonarnych; g) uzgodnienie 
oznakowania pojazdów; h) wykonanie i stosowanie oznakowania w trakcie prowadzenia usługi; i) załadunek i wywóz 
śniegu z poboczy dróg w wyznaczone miejsce; j) uczestniczenie Wykonawcy wraz z przedstawicielem Jednostki 
organizacyjnej w kontroli stanu zimowego utrzymania jezdni, na każde żądanie Jednostki organizacyjnej. 8. Jednostka 
organizacyjna wymaga aby sprzęt Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana był zaopatrzony w lokalizatory GPS, 
celem kontroli pracy sprzętu. a) Jednostka organizacyjna wymaga, aby zimowe utrzymanie dróg wykonywane było w 
całości przez jednostki (solarka, piaskarko - solarka, pług) wyposażone w zintegrowany moduł GPS/GPRS wraz z 
czujnikami, umożliwiającymi telemetryczną transmisję danych. b) Wykonawca gwarantuje sprawność i serwis sprzętu 
GPS/GPRS przez cały okres trwania umowy. Wymagane jest zapewnienie efektywnej reakcji serwisowej w ciągu 
maksymalnie 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii Jednostce organizacyjnej. c) Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić Jednostce organizacyjnej dostęp/podgląd w formie elektronicznej np. przez stronę www do danych 
telemetrycznych pokazujących ruch pojazdów w czasie rzeczywistym oraz dostęp do historii danych przez okres min. 3 
miesięcy od dnia zakończenia świadczenia usługi. d) Zakres przesyłania danych musi obejmować w szczególności 
następujące informacji: - rzeczywiste położenie pojazdów z okresowym odczytem nie dłuższym niż co 60 sek. na 
podstawie systemu GPS, - prędkość pojazdów, - droga przebyta przez pojazdy [km], - czas pracy pojazdów. e) 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Jednostce organizacyjnej awarii odbiornika GPS telefonicznie 
a następnie potwierdzenie tego faktu na piśmie lub faksem. 9. Opis części zamówienia: Część I - Zimowe utrzymanie 
dróg powiatowych miejskich na terenie Kędzierzyna – Koźla w sezonie zimowym 2020/2021 Przedmiotem zamówienia 
jest prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach powiatowych (jezdniach) na terenie Kędzierzyna - Koźla z 
zachowaniem standardu IV. Zamówienie obejmuje: zimowe utrzymanie dróg powiatowych poprzez: odśnieżanie, 
usuwanie śliskości realizowane przy użyciu następujących środków sprzętowo transportowych: • nośnik samochodowy z 
napędem na minimum dwie osie, o ładowności 6 - 8 ton, dostosowany do montażu solarki, pługu średniego – 2 szt.; • 
solarka o ładowności co najmniej 3 m3 – 2 szt.; • pług średni (powinien mieć równomierny docisk na całej długości oraz 
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym) – 2 szt.; • ładowarka (do załadunku) – 1 szt. • ładowarka (do 

odśnieżania) – 1 szt. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w/w jednostek sprzętowych sprawnych technicznie. Do 
31.12.2020 r. łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem ( odśnieżaniem ) wynosi - 60,259 km. Długość 
odcinków do posypywania - 45,360 km. Od 01.01.2021 r. (część ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu będzie 
wyłączona z zimowego utrzymania). Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem ( odśnieżaniem ) wynosi – 
59,469 km. Długość odcinków do posypywania – 44,580 km. Szczegółowa lokalizacja odcinków dróg powiatowych 
miejskich objętych odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi została podana w Wykazach dróg powiatowych miejskich na 
terenie Kędzierzyna - Koźla. Część II - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin Bierawa i 
Cisek w sezonach zimowych 2020/2021 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji zimowego utrzymania na 
drogach powiatowych (jezdniach) pozamiejskich na terenie gmin Bierawa i Cisek z zachowaniem standardu V. 
Zamówienie obejmuje: zimowe utrzymanie dróg powiatowych poprzez: odśnieżanie, usuwanie śliskości realizowane przy 
użyciu następujących środków sprzętowo transportowych : • nośnik samochodowy z napędem na minimum dwie osie, o 
ładowności 6 - 8 ton, dostosowany do montażu piaskarko - solarki, pługu średniego – 2 szt.; • piaskarko – solarka o 
ładowności co najmniej 3 m3 – 2 szt.; • pług średni (powinien mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę 
dociskową w dobrym stanie technicznym) – 2 szt.; • ładowarka (do załadunku) – 1 szt.; • ładowarka (do odśnieżania) – 
1 szt. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w/w jednostek sprzętowych sprawnych technicznie. Łączna długość 
dróg objętych zimowym utrzymaniem ( odśnieżaniem ) wynosi – 53,06 km. Długość odcinków do posypywania - 20,42 
km. Odcinki do posypywania: skrzyżowania, zakręty, przejazdy kolejowe, odcinki wzdłuż przystanków autobusowych, 

odcinki wzdłuż szkół ,odcinki dróg o znacznych spadkach podłużnych. Szczegółowa lokalizacja odcinków dróg 
powiatowych pozamiejskich objętych odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi została podana w Wykazie dróg powiatowych 
pozamiejskich na terenie Gmina Bierawa oraz Wykazie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie Gminy Cisek. Część 
III - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin Pawłowiczki i Polska Cerekiew w sezonie 
zimowym 2020/2021 Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach powiatowych 
(jezdniach) pozamiejskich na terenie gmin Pawłowiczki i Polska Cerekiew z zachowaniem standardu V. Zamówienie 
obejmuje: zimowe utrzymanie dróg powiatowych poprzez: odśnieżanie, usuwanie śliskości realizowane przy użyciu 
następujących środków sprzętowo transportowych: • nośnik samochodowy z napędem na minimum dwie osie, o 
ładowności powyżej 8 ton, dostosowany do montażu piaskarko - solarki, pługu ciężkiego – 3 szt.; • piaskarko - solarka o 
ładowności co najmniej 3 m3 – 3 szt.; • pług ciężki – 3 szt.; Pługi odśnieżne powinny mieć równomierny docisk na całej 
długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie technicznym • ładowarka (do załadunku) – 1 szt.; • ładowarka (do 



odśnieżania) – 2 szt. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w/w jednostek sprzętowych sprawnych technicznie. 
Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem ( odśnieżaniem ) wynosi – 94,41 km. Długość odcinków do 
posypywania - 34,13 km. Odcinki do posypywania: skrzyżowania, zakręty, przejazdy kolejowe, odcinki wzdłuż 
przystanków autobusowych, odcinki wzdłuż szkół, odcinki dróg o znacznych spadkach podłużnych. Szczegółowa 
lokalizacja odcinków dróg powiatowych pozamiejskich objętych odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi została podana w 
Wykazie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie Gminy Pawłowiczki oraz Wykazie dróg powiatowych pozamiejskich 
na terenie Gminy Polska Cerekiew. 
 
II.5) Główny kod CPV: 90620000-9 
Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV 

90630000-2 

 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
NIE DOTYCZY 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w 
całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 
6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: NIE DOTYCZY 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-15 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 
   2021-04-15 

 
II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania usługi (obowiązywania umowy) - od daty zawarcia do dnia 
15.04.2021 r. 2. Data rozpoczęcia i zakończenia sezonu zimowego będzie zależna od panujących warunków 
atmosferycznych. Starostwo Powiatowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia sezonu 
zimowego 2020/2021 w zależności od faktycznego zaistnienia lub utrzymywania się warunków zimowych. Decyzję o 
rozpoczęciu i zakończeniu sezonu będzie podejmował przedstawiciel Starostwa Powiatowego. Pisemną informację o 
rozpoczęciu/zakończeniu sezonu Starostwo Powiatowe przekazuje Wykonawcy w formie pisemnej (za pośrednictwem 
faksu, e-maila) z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: NIE DOTYCZY 
Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: NIE DOTYCZY 
Informacje dodatkowe NIE DOTYCZY 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jednej 
usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto (jeden rok lub jeden 
sezon zimowy) z potwierdzeniem ich należytego wykonania. W przypadku ofert wspólnych (konsorcjum), doświadczenie 
jak wyżej musi posiadać, co najmniej jeden z konsorcjantów. Zamawiający zgodnie z art. 24aa, będzie wstępnie oceniał 
powyższe warunki na podstawie złożonego oświadczenia wstępnego Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych 
lub doświadczeniu tych osób: Nie 
Informacje dodatkowe: NIE DOTYCZY 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia 
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
 
 



 
 
 
 
 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, 
ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, ma potwierdzać, że w 
stosunku do wykonawcy nie ogłoszono upadłości ani nie wszczęto postępowania likwidacyjnego. W przypadku ofert 
wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawca zagraniczny składa 
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016, poz. 1126 z późn.zm.). Jeżeli w kraju miejsca 
zamieszkania lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa jak wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie Wykonawcy, w którym określa się 
także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku składania oferty na 
wszystkie części zamówienia wykonawca składa jeden dokument. 2. Oświadczenie - wg druku Nr 3, że Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z postępowania w świetle art. 24 ust. 1, pkt. 23 ustawy Pzp (grupa kapitałowa). W przypadku ofert 
wspólnych, wymagany dokument składają wszyscy wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawca zagraniczny składa 
również dokument jak wyżej. W przypadku składania oferty na wszystkie części zamówienia wykonawca składa jeden 
dokument. Dokument ten składany jest wciągu 3 dni od opublikowania informacji z otwarcia ofert (pkt. 10.13 SIWZ). 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
Wykaz zadań własnych (sporządzony wg wzoru druk Nr 5-U) wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed terminem 
składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z potwierdzeniem przez 
zamawiających, na wykazie lub odrębnymi dokumentami, z których treści ma wynikać, że zadania te zostały wykonane 
należycie. Załączone do wykazu dokumenty muszą obowiązkowo potwierdzać, co najmniej takie dane zawarte w wykazie 
jak: nazwa zadania, zamawiający, okres realizacji. Dokumentami potwierdzającymi wymagania Zamawiającego są 
referencje lub inne dokumenty (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 27 lipca 2016 roku Dz. U z 2016 poz. 1126 z 

późn.zm.). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
NIE DOTYCZY 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 
25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
NIE DOTYCZY 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 
1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących 
spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy 
określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. DO FORMULARZA OFERTY NALEŻY OBOWIĄZKOWO 
ZAŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIE FORMULARZE CENOWEY opublikowane na stronie Zamawiającego jako integralną część 
formularza oferty (tylko te które dotyczą części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę) opublikowany na stronie 
Zamawiającego jako integralną część formularza oferty. 2. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do 
niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa Wykonawcy. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one 
potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem. 3. Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie 
wskazanym w druku Nr 1 i określone w pkt 10.7 SIWZ potwierdzające spełnienie warunków postępowania. 4. 

Oświadczenie wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 2 i określone w pkt 10.7 SIWZ. 5. Oświadczenie 
wstępne Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 2A i określone w pkt 10.7 SIWZ. Oświadczenie należy złożyć i 
dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego. 6. Oświadczenie podmiotu 
trzeciego o udostępnieniu swoich zasobów w zakresie doświadczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 5A i 
określone w pkt 6.5 SIWZ. Oświadczenie należy złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach 
podmiotu udostępniającego. 6. Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu swoich zasobów w zakresie 
doświadczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w druku Nr 5A i określone w pkt 6.5 SIWZ. Oświadczenie należy 
złożyć i dołączyć do oferty, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu udostępniającego. 
SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie 
Informacja na temat wadium 
NIE DOTYCZY 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
NIE DOTYCZY 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
NIE DOTYCZY 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
Nie 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 
Liczba wykonawców  0 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0 
Maksymalna liczba wykonawców  0 
Kryteria selekcji wykonawców: 
NIE DOTYCZY 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta: 
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
Nie 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

0 
Informacje dodatkowe: 
NIE DOTYCZY 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów: 
NIE DOTYCZY 
Informacje dodatkowe: 
NIE DOTYCZY 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 
elektronicznych: 
Nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach 
umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
Nie 
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 
NIE DOTYCZY 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 
Nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie 
termin ich udostępnienia: NIE DOTYCZY 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY 



Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą 
mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): NIE DOTYCZY 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie 
połączeń: NIE DOTYCZY 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: NIE DOTYCZY 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 
 
Czas trwania: 
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
NIE DOTYCZY 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena brutto całego zadania [PLN] 60,00 

Czas przystąpienia do rozpoczęcia akcji zimowego utrzymania dróg [minuty] 40,00 

 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
NIE DOTYCZY 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia 
negocjacji Nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 
NIE DOTYCZY 
Informacje dodatkowe 
NIE DOTYCZY 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
NIE DOTYCZY 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania 
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
NIE DOTYCZY 

Wstępny harmonogram postępowania: 
NIE DOTYCZY 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
NIE DOTYCZY 
 
Informacje dodatkowe: 
NIE DOTYCZY 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
NIE DOTYCZY 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów 
oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
NIE DOTYCZY 
IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
NIE DOTYCZY 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
NIE DOTYCZY 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne 
urządzeń informatycznych: 
NIE DOTYCZY 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
NIE DOTYCZY 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 



Czas trwania: 
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie 
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
NIE DOTYCZY 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
NIE DOTYCZY 
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
NIE DOTYCZY 
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
NIE DOTYCZY 
 
Informacje dodatkowe: 
NIE DOTYCZY 
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w zakresie terminu jej realizacji jak i wartości w 
przypadkach jak niżej: a) Zmiana wartości umowy może nastąpić w przypadku ewentualnego udzielenia 
dotychczasowemu Wykonawcy w ramach aneksu do umowy zamówień dodatkowych, których Jednostka organizacyjna, 
działając z należytą starannością nie mogła przewidzieć przed uruchomieniem postępowania. b) Zmiana terminu może 
nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie 
przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, 
których wystąpienia pomimo należytej staranności nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy w szczególności 
występujące warunki atmosferyczne. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w 
przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Jednostkę organizacyjną konieczności zmiany terminu umownego. c) Zmiana 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy w zakresie 
wykonania usług stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego 
na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy, 
wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
NIE DOTYCZY 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

NIE DOTYCZY 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-12-02, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
Nie 
Wskazać powody: 
NIE DOTYCZY 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> Ofertę pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim. 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 
IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że: a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego „Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu 
Kędzierzyńsko-Kozielskiego w sezonie zimowym 2020/2021” – znak sprawy: CUW.26.130.2020.MS b) prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; c) 
administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie dokumentacji z postępowania jest: Powiatowe Centrum Usług 
Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: 77 472 38 80; e-mail: 
sekretariat@cuwkk.pl administratorem Pani/Pana danych osobowych w zakresie realizacji umowy jest: Starostwo 
Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Plac Wolności 13, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: 77 4052742; e-mail: 
starostwo@powiat.kedzierzyn-kozle.pl d) w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu powołano 
inspektora ochrony danych osobowych, kontakt: sekretariat@cuwkk.pl e) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 



ustawy Pzp; f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; g) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają 
z ustawy Pzp; h) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; i) posiada Pani/Pan: • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących; • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym, że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie 
ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego; • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; j) nie 
przysługuje Pani/Panu: • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; • prawo 
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, 
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. c RODO; j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych 
osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
 
 

Część 
nr: 

1 Nazwa: 
Część I - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich na terenie Kędzierzyna – Koźla w 
sezonie zimowym 2020/2021 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest 
prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach powiatowych (jezdniach) na terenie Kędzierzyna - Koźla z 
zachowaniem standardu IV. Zamówienie obejmuje: zimowe utrzymanie dróg powiatowych poprzez: odśnieżanie, 
usuwanie śliskości realizowane przy użyciu następujących środków sprzętowo transportowych: • nośnik samochodowy z 
napędem na minimum dwie osie, o ładowności 6 - 8 ton, dostosowany do montażu solarki, pługu średniego – 2 szt.; • 
solarka o ładowności co najmniej 3 m3 – 2 szt.; • pług średni (powinien mieć równomierny docisk na całej długości oraz 
gumę dociskową w dobrym stanie technicznym) – 2 szt.; • ładowarka (do załadunku) – 1 szt. • ładowarka (do 
odśnieżania) – 1 szt. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w/w jednostek sprzętowych sprawnych technicznie. Do 
31.12.2020 r. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem (odśnieżaniem) wynosi - 60,259 km. Długość 
odcinków do posypywania - 45,360 km. Od 01.01.2021 r. (część ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu będzie 
wyłączona z zimowego utrzymania). Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem (odśnieżaniem) wynosi – 

59,469 km. Długość odcinków do posypywania – 44,580 km. Szczegółowa lokalizacja odcinków dróg powiatowych 
miejskich objętych odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi została podana w Wykazach dróg powiatowych miejskich na 
terenie Kędzierzyna - Koźla. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
NIE DOTYCZY 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-04-15 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto całego zadania [PLN] 60,00 

Czas przystąpienia do rozpoczęcia akcji zimowego utrzymania dróg [minuty] 40,00 

 
6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania usługi (obowiązywania umowy) - od daty zawarcia do dnia 
15.04.2021 r. 2.Data rozpoczęcia i zakończenia sezonu zimowego będzie zależna od panujących warunków 
atmosferycznych. Starostwo Powiatowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia sezonu 
zimowego 2020/2021 w zależności od faktycznego zaistnienia lub utrzymywania się warunków zimowych. Decyzję o 
rozpoczęciu i zakończeniu sezonu będzie podejmował przedstawiciel Starostwa Powiatowego. Pisemną informację o 
rozpoczęciu/zakończeniu sezonu Starostwo Powiatowe przekazuje Wykonawcy w formie pisemnej (za pośrednictwem 
faksu, e-maila) z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. 
 



Część 
nr: 

2 Nazwa: 
Część II - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin Bierawa i Cisek w 
sezonach zimowych 2020/2021 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest 
prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach powiatowych (jezdniach) pozamiejskich na terenie gmin Bierawa i 
Cisek z zachowaniem standardu V. Zamówienie obejmuje: zimowe utrzymanie dróg powiatowych poprzez: odśnieżanie, 
usuwanie śliskości realizowane przy użyciu następujących środków sprzętowo transportowych: • nośnik samochodowy z 
napędem na minimum dwie osie, o ładowności 6 - 8 ton, dostosowany do montażu piaskarko - solarki, pługu średniego – 
2 szt.; • piaskarko – solarka o ładowności co najmniej 3 m3 – 2 szt.; • pług średni (powinien mieć równomierny docisk 
na całej długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie technicznym) – 2 szt.; • ładowarka (do załadunku) – 1 szt.; • 
ładowarka (do odśnieżania) – 1 szt. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w/w jednostek sprzętowych sprawnych 
technicznie. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem (odśnieżaniem) wynosi – 53,06 km. Długość odcinków 
do posypywania - 20,42 km. Odcinki do posypywania: skrzyżowania, zakręty, przejazdy kolejowe, odcinki wzdłuż 
przystanków autobusowych, odcinki wzdłuż szkół ,odcinki dróg o znacznych spadkach podłużnych. Szczegółowa 
lokalizacja odcinków dróg powiatowych pozamiejskich objętych odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi została podana w 
Wykazie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie Gmina Bierawa oraz Wykazie dróg powiatowych pozamiejskich na 
terenie Gminy Cisek. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

NIE DOTYCZY 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 
okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-04-15 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto całego zadania [PLN] 60,00 

Czas przystąpienia do rozpoczęcia akcji zimowego utrzymania dróg [minuty] 40,00 

 
6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania usługi (obowiązywania umowy) - od daty zawarcia do dnia 
15.04.2021 r. 2. Data rozpoczęcia i zakończenia sezonu zimowego będzie zależna od panujących warunków 
atmosferycznych. Starostwo Powiatowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia sezonu 
zimowego 2020/2021 w zależności od faktycznego zaistnienia lub utrzymywania się warunków zimowych. Decyzję o 
rozpoczęciu i zakończeniu sezonu będzie podejmował przedstawiciel Starostwa Powiatowego. Pisemną informację o 

rozpoczęciu/zakończeniu sezonu Starostwo Powiatowe przekazuje Wykonawcy w formie pisemnej (za pośrednictwem 
faksu, e-maila) z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. 
 

Część 
nr: 

3 Nazwa: 
Część III - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie gmin Pawłowiczki i 
Polska Cerekiew w sezonie zimowym 2020/2021 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie 
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest 
prowadzenie akcji zimowego utrzymania na drogach powiatowych (jezdniach) pozamiejskich na terenie gmin Pawłowiczki 
i Polska Cerekiew z zachowaniem standardu V. Zamówienie obejmuje: zimowe utrzymanie dróg powiatowych poprzez: 
odśnieżanie, usuwanie śliskości realizowane przy użyciu następujących środków sprzętowo transportowych: • nośnik 
samochodowy z napędem na minimum dwie osie, o ładowności powyżej 8 ton, dostosowany do montażu piaskarko - 
solarki, pługu ciężkiego – 3 szt.; • piaskarko - solarka o ładowności co najmniej 3 m3 – 3 szt.; • pług ciężki – 3 szt.; 
Pługi odśnieżne powinny mieć równomierny docisk na całej długości oraz gumę dociskową w dobrym stanie technicznym 
• ładowarka (do załadunku) – 1 szt.; • ładowarka (do odśnieżania) – 2 szt. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania 
w/w jednostek sprzętowych sprawnych technicznie. Łączna długość dróg objętych zimowym utrzymaniem 
(odśnieżaniem) wynosi – 94,41 km. Długość odcinków do posypywania - 34,13 km. Odcinki do posypywania: 
skrzyżowania, zakręty, przejazdy kolejowe, odcinki wzdłuż przystanków autobusowych, odcinki wzdłuż szkół, odcinki 
dróg o znacznych spadkach podłużnych. Szczegółowa lokalizacja odcinków dróg powiatowych pozamiejskich objętych 
odśnieżaniem i usuwaniem gołoledzi została podana w Wykazie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie Gminy 
Pawłowiczki oraz Wykazie dróg powiatowych pozamiejskich na terenie Gminy Polska Cerekiew. 
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2 
 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 
NIE DOTYCZY 
4) Czas trwania lub termin wykonania: 



okres w miesiącach: 
okres w dniach: 
data rozpoczęcia: 
data zakończenia: 2021-04-15 
5) Kryteria oceny ofert: 

Kryterium Znaczenie 

Cena brutto całego zadania [PLN] 60,00 

Czas przystąpienia do rozpoczęcia akcji zimowego utrzymania dróg [minuty] 40,00 

 
6) INFORMACJE DODATKOWE:1. Termin wykonania usługi (obowiązywania umowy) - od daty zawarcia do dnia 
15.04.2021 r. 2. Data rozpoczęcia i zakończenia sezonu zimowego będzie zależna od panujących warunków 
atmosferycznych. Starostwo Powiatowe zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia sezonu 
zimowego 2020/2021 w zależności od faktycznego zaistnienia lub utrzymywania się warunków zimowych. Decyzję o 
rozpoczęciu i zakończeniu sezonu będzie podejmował przedstawiciel Starostwa Powiatowego. Pisemną informację o 
rozpoczęciu/zakończeniu sezonu Starostwo Powiatowe przekazuje Wykonawcy w formie pisemnej (za pośrednictwem 
faksu, e-maila) z co najmniej 1 dniowym wyprzedzeniem. 
 
 


