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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415453-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Sanok: Usługi odśnieżania
2020/S 172-415453

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku
Adres pocztowy: ul. Witkiewicza 8
Miejscowość: Sanok
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Kod pocztowy: 38-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Ziajka
E-mail: dziajka@pzd.sanok.pl 
Tel.:  +48 134642445
Faks:  +48 134642445
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pzd.sanok.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://pzd.sanok.pl
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
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych w ilości km 207,236 w sezonie zimowym 2019/2020 
będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku
Numer referencyjny: ZP.2520.1.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Zimowe całodobowe utrzymanie dróg powiatowych
W ilości km 207,236 w sezonie zimowym 2020/2021 będących w Zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w 
Sanoku
— Zadanie nr 1 Rejon Sanok - ilość km 40,972
— Zadanie nr 2 Rejon Dobra - Tyrawa Wołoska - ilość km 39,411
— Zadanie nr 3 Rejon Zagórz - Bukowsko – ilość km 33,750
— Zadanie nr 4 Rejon Zarszyn – Besko strona prawa – ilość km 49,013
— Zadnie nr 5 Rejon Zarszyn – Besko strona lewa – ilość km 23,610
— Zadanie nr 6 Rejon Tarnawa – ilość km 20,480

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:
Zadanie nr 1 Rejon Sanok - ilość km 40,972
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie powiatu sanockiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 1 Rejon Sanok - ilość km 40,972

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas przystąpienia do usługi waga / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 20/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
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Sezon zimowy 2020/2021 trwać będzie 100 dni .W zależności od panujących warunków atmosferycznych 
Zamawiający może skrócić
Sezon zimowy o max 70 dni.

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
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
— Zadanie nr 1 Rejon Sanok - 4410,00 zł (cztery tysiące czterysta dziesięć 00 /100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 2 Rejon Dobra - Tyrawa Wołoska - ilość km 39,411
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie powiatu sanockieho

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 2 Rejon Dobra - Tyrawa - ilość km 39,411

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas przystąpienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 20/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Sezon zimowy 2020/2021 trwać będzie 100 dni.W zależności od panujących warunków atmosferycznych 
Zamawiający może skrócić
Sezon zimowy o max 70 dni.

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

04/09/2020 S172
https://ted.europa.eu/TED

3 / 16



Dz.U./S S172
04/09/2020
415453-2020-PL

4 / 16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 2 Rejon Dobra- Tyrawa -2909,00 
(dwa tysiące dziewięćset dziewięć 00/100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 3 Rejon Zagórz - Bukowsko – ilość km 33,750
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie powiatu sanockiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 3 Rejon Zagórz - Bukowsko – ilość km 33,750

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czasprzystapienia do usługi / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 20/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
. Sezon zimowy 2020/2021 trwać będzie 100 dni W zależności od panujących warunków atmosferycznych 
Zamawiający może skrócić
Sezon zimowy o max 70 dni.

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
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium - Zadanie nr 3 Rejon Zagórz - Bukowsko – 2498,00zł (dwa 
tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem 00 /100)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 4 Rejon Zarszyn – Besko strona prawa – ilość km 49,013
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Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie powiatu sanockiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 4 Rejon Zarszyn – Besko strona prawa – ilość km 49,013

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 20/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Sezon zimowy 2020/2021 trwać będzie 100 dni .W zależności od panujących warunków atmosferycznych 
Zamawiający może skrócić
Sezon zimowy o max 70 dni.

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
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla Zadania nr 4 Rejon Zarszyn strona prawa – 4019,00 zł 
(cztery tysiące dziewiętnaście 00/100

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadnie nr 5 Rejon Zarszyn – Besko strona lewa – ilość km 23,610
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie powiatu sanockiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadnie nr 5 Rejon Zarszyn – Besko strona lewa – ilość km 23,610

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 20/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Sezon zimowy 2020/2021 trwać będzie 100 dni .W zależności od panujących warunków atmosferycznych 
Zamawiający może skrócić
Sezon zimowy o max 70 dni.

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
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium Zadnie nr 5 Rejon Zarszyn strona lewa 1748,00 zł (tysiąc 
siedemset czterdzieści osiem
00/1000)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zadanie nr 6 Rejon Tarnawa – ilość km 20,480
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL821 Krośnieński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie powiatu sanockiego

II.2.4) Opis zamówienia:
Zadanie nr 6 Rejon Tarnawa – ilość km 20,480
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usługi / Waga: 40
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 20/04/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Sezon zimowy 2020/2021 trwać będzie 100 dni .W zależności od panujących warunków atmosferycznych 
Zamawiający może skrócić
Sezon zimowy o max 70 dni.

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
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium Zanie nr 6 Rejon Tarnawa – 2729,00zł (dwa tysiące 
siedemset dwadzieścia dziewięć
00/100

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postepowaniu Zamawiający wymagał 
będzie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona złożenia następujących dokumentów:
1Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2..oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;
3. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
O działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt..1zastępuje się je dokumentem zawierającym 
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odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, z wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 
na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione w terminie 
jak niżej.
6.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o którym mowa w pkt3., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości
7. Dokumenty, o których mowa w pkt j.w. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.
8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby. Pkt 7. dotyczący terminów wystawienia tych dokumentów stosuje się odpowiednio.
9 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na 
zasobach innych podmiotów,musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, a w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia pisemne w celu oceny czy 
Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do 
ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego 
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez 
Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest 
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2.Oferta może być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 
danych doc, docx, rtf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale
3.Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 
zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 
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tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego 
pliku archiwum (ZIP).
4 Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 
jednego pliku archiwum (ZIP).
5Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na 
miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na mini 
portalu.
6Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej 
oferty.
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1 postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w 
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 7), zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego 
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji 
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub 
nr postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 
email:dziajka@pzd.sanok.pl 
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są 
przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza 
również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów 
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia 
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w 
sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na każdą z części w wysokości:
— Zadanie nr 1 Rejon Sanok - 4410,00 zł (cztery tysiące czterysta dziesięć 00 /100)
— Zadanie nr 2 Rejon Dobra- Tyrawa -2909,00 (dwa tysiące dziewięćset dziewięć00/100)
— Zadanie nr 3 Rejon Zagórz - Bukowsko – 2498,00zł (dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem 00 /100)
— Zadanie nr 4 Rejon Zarszyn -Besko strona prawa – 4019,00 zł (cztery tysiące dziewiętnaście 00/100
— Zadnie nr 5 Rejon Zarszyn – Besko strona lewa 1748,00 zł (tysiąc siedemset czterdzieści osiem
00/1000)
— Zanie nr 6 Rejon Tarnawa – 2729,00zł (dwa tysiące siedemset dwadzieścia dziewięć
00/100
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, 
w zależności od wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) 16 1130 1105 0005 
2483 5120 0001
b) w poręczeniach bankowych;
c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z tym że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym;
d) gwarancjach bankowych;
e) gwarancjach ubezpieczeniowych;
f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.1804 ORAZ Z 
2015 POZ.978I 1240.).
. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale
I musi obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w ww. formie powinno być wystawione na: Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku, 38-500 
Sanok ul. Witkiewicza 8. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, 
aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium 
przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany
Rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu
Składania ofert.
Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej (podpisane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wystawiającego).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust.1 pkt 12 do 23, ust.5 pkt 1 spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i którzy wykażą ich 
spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego w ogłoszeniu i zgodnie z opisem zamieszczonym w 
pkt 6.2 IDW
Podstawy Wykluczenia, o których mowa wart. 24 ust. 5 pkt.1Prawo Zamówień Publicznych:
Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza również 
wykonawcę:
W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
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sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Doświadczenie
Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenie poprzez
Wykazanie wykonania co najmniej dwóch usług świadczonych przy zimowym
Utrzymaniu dróg w dwóch sezonach zimowych o wielkości porównywalnej
Z przedmiotem zamówienia.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
Wykonania zamówienia
a) Potencjał techniczny
Wykonawca musi dysponować lub przedstawić pisemne zobowiązanie że będzie
Dysponował w pełni sprawnymi
Jednostkami sprzętu j.n. niezbędnymi do realizacji na jedno zadanie;
— pług jednostronny typu lekkiego,
— pług dwustronny typu ciężkiego
— samochód ciężarowy szt.2 z podaniem nr rejestracyjnych
— piaskarkę – szt. 2
— 1 jednostkę typu ciężkiego typu: pług wirnikowy, spychacz do śniegu, lub
Wysokowydajną ładowarkę.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy wyposażenia pojazdów w urządzenia do
Monitorowania pojazdów GPS z udostępnieniem aplikacji do kontroli i weryfikacji
Przez Zamawiającego.
W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca musi
Wykazać, krotność w/w sprzętu.
. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/ konsorcja)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden
Z nich nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach o których mowa w art. 24 
ust1.pkt 12 do 23,ust 5 pkt 1 ustawy Pzp., natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy 
Pzp i których opis sposobu dokonania oceny spełniania został zamieszczony w pkt 6.2 IDW, Wykonawcy 
wykazują łącznie.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona 
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i 
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 
(art. 26 ust.1 ustawy PZP).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na 
zasobach innych podmiotów a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający 

04/09/2020 S172
https://ted.europa.eu/TED

11 / 16



Dz.U./S S172
04/09/2020
415453-2020-PL

12 / 16

wymaga od Wykonawcy którego oferta została najwyżej oceniona złożenia oświadczeń i dokumentów 
wymienionych 7.2 IDW
2. Zamawiający odstępuje od zastosowania art. 29 ust. 3a) ustawy Prawo zamówień publicznych klauzuli 
społecznej ze względu na specyfikę wykonywania czynności związanych z obsługą nośników (sprzętu) 
zimowego utrzymania dróg. Są to czynności wykonywane okresowo w ciągu roku, zatem utrzymanie całego 
personelu przez cały okres realizacji zamówienia na pełnym etacie nie znajduje uzasadnienia. Czynności jakie 
maja być realizowane przez te osoby nie wpisuje się w hipotezę normy prawnej art.29 ust. 3a ustawy Pzp, która 
odsyła do treści art. 22 §1 ustawy Kodeksu pracy tj. istota tych czynności nie powoduje,że mamy do czynienia z 
koniecznością zawarcia umowy o pracę, dla której charakterystyczne jest wykonywanie określonych czynności 
pod nadzorem
(kierownictwem) w określonym miejscu iczsie realizacji wyznaczonymi przez pracodawcę.
3. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
W celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w oświadczeniu
4. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału 
w postępowaniu (za wyjątkiem Oświadczenia wymienionego w pkt 7.3.1. IDW oraz Zobowiązania o którym 
mowa w pkt 7.4. IDW, które muszą zostać złożone w formie oryginału) należy złożyć w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o 
których mowa w pkt 7.4. IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
Poświadczenie za zgodność z Oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie 
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia:
a) Każdy z Wykonawców wraz z oferta składa JEDZ
6. Dokumenty dotyczące grup kapitałowych (art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP).
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z 
innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – 
wg załącznika 3.1.3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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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Wzór umowy zawiera SIWZ.
.1. W trakcie realizacji postanowienia umowy mogą ulec zmianom, jeżeli zmiany będą
Korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie
Z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
Umowy, przy czym zmiany mogą dotyczyć w szczególności:
1)zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego /Wykonawcy
2) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej,
3) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących
Potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany np. urzędowa
Zmiana stawki podatku VAT
4) odstąpienia z części wykonywania umowy w przypadku zmian administracyjnych
(przekazanie dróg w administrowanie innemu zarządcy)
2. Każda zmiana umowy musi być dokonana na piśmie w formie aneksu

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 10:00

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

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

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
1.Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
będzie za pomocą klucza prywatnego.
2.Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy moga uczestniczyć w sesji otwarcia ofert .
3. Otwarcie -Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na 
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez 
Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Rok 2021

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Uwaga: Zamawiający przy niniejszym zamówieniu zastosuje procedurę o której mowa w art.
24aa ust. 1 ustawy PZP
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na warunkach określonych w art. 67ust.1 
pkt 6 ustawy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@ozp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1 Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp „Środki ochrony
Prawnej” (art. 179 198g Pzp), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do
Sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
Jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
Naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o
Zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
Pkt 5 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej
W postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
Zobowiązany na podstawie Pzp. Odwołanie powinno wskazywać czynność
Lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A) w formie 
pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem 
albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
Odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa 
się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów 
określonych w pkt 7.1. SIWZ.
6. 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
Zdanie drugie PZP (komunikacja elektroniczna) albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane
W inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Uni Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie 
internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 19.6 i pkt 19.7 SIWZ 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.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
10.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia
Doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 
Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. 
(t.j. Dz.U.2017.1481 j.t.) Prawo Pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać 
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a 
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2020
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