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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:621418-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Nowy Targ: Usługi odśnieżania
2020/S 249-621418
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 Nowym Targu
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 14
Miejscowość: Nowy Targ
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Stanek, Anna Michałczak, Slawomir Belicki, Marcin Ligas
E-mail: przetargi.pzd@nowotarski.pl
Tel.: +48 182662888
Faks: +48 182662888
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/408123
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: utrzymanie dróg powiatowych

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg
powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024
Numer referencyjny: PZD-ZP.261.25.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w
sezonach zimowych 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zimowe utrzymanie dróg (asortyment b, e, f, g, j, k, m, n o, p);
2) wywóz śniegu z pasa drogowego (asortyment r);
3) montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych (asortyment t, nie dotyczy zadania 8–9);
4) pozimowe sprzątanie odcinków dróg (asortyment s);
5) dyżur ZUD – gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia (asortyment a).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 16 749 423.14 PLN

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 1
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie Powiatu Nowotarskiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w
sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zimowe utrzymanie dróg (asortyment b,e, f, g, j, k,m, n o, p);
2) wywóz śniegu z pasa drogowego (asortyment r);
3) montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych (asortyment t);
4) pozimowe sprzątanie odcinków dróg (asortyment s);
5) dyżur ZUD – gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia (asortyment a).
3. W zakres zamówienia wchodzi Zadanie 1 obejmujące następujące drogi (nr drogi; nazwa drogi, odcinek
drogi):
1) 1646K Skrzypne - Szaflary – Ostrowsko z podziałem na:
a) odcinek od km 0+000 do km-8+112,
b) odcinek od km 8+112 do km 13+708,
c) odcinek od km 13+708 do km 18+436,
2) 1646K’ DW 969 – 1646K,
3) 1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska,
4) 1653K Szaflary – Ząb,
5) 1658K Szaflary – Ludźmierz,
6) 1659K Maruszyna - Ludźmierz - Czarny Dunajec z podziałem na:
a) odcinek od km 0+000 do km 4+484,
b) odcinek od km 4+484 do km 16+488,
7) 1660K Ludźmierz – Pyzówka,
8) 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa,
9) 1662K Raba Wyżna – Klikuszowa,
10) 1663K Długopole – Pieniążkowice w km od 0+000 do 4+102,
11) 1670K Lasek – Stacja PKP
O łącznej długości 79,161 km.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu jednokrotnego wykonania zimowego utrzymania dróg/
odcinków dróg (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) w zakresie asortymentów b, e, f, g, j, k, m na wszystkich lub
wybranych drogach (odcinkach dróg) Zadania od czasu podjęcia pracy jednostek sprzętowych w stosunku do
maksymalnego czasu (maksimum 2 godziny) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2021
Koniec: 20/05/2024
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagane wniesienie wadium na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla przedmiotowej części w wysokości 100 000,00 zł (słownie
złotych: sto tysięcy 00/100);

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 2
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie Powiatu Nowotarskiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w
sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zimowe utrzymanie dróg (asortyment b,e, f, g, j, k,m, n o, p);
2) wywóz śniegu z pasa drogowego (asortyment r);
3) montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych (asortyment t);
4) pozimowe sprzątanie odcinków dróg (asortyment s);
5) dyżur ZUD – gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia (asortyment a).
3. W zakres zamówienia wchodziZadanie 2 obejmujące następujące drogi (nr drogi; nazwa drogi, odcinek
drogi):
1) 1638K Krośnica – Sromowce Niżne z podziałem na:
a) odcinek od km 0+000 do km 6+804,
b) odcinek od km 6+804 do km 13+308,
2) 1639K Dębno – Niedzica – Granica Państwa,
3) 1640K Niedzica – Kacwin,
4) 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów z podziałem na:
a) odcinek od km 0+000 do km 4+900,
b) odcinek od km 4+900 do km 7+185,
5) 1642K Groń - Trybsz – Niedzica,
6) 1643K Krempachy – Frydman,
7) 1644K Łopuszna – Dursztyn z podziałem na:
a) odcinek od km 0+000 do km 3+565,
b) odcinek od km 3+565 do km 8+687,
8) 1645K Nowa Biała - Białka Tatrzańska,
9) 1679K Niedzica – Wygon
O łącznej długości 78,221 km.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu jednokrotnego wykonania zimowego utrzymania dróg/
odcinków dróg (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) w zakresie asortymentów b, e, f, g, j, k, m na wszystkich lub
wybranych drogach (odcinkach dróg) Zadania od czasu podjęcia pracy jednostek sprzętowych w stosunku do
maksymalnego czasu (maksimum 2 godziny) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2021
Koniec: 20/05/2024
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagane wniesienie wadium na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla przedmiotowej części w wysokości 110 000,00 zł (słownie
złotych: sto dziesięć tysięcy 00/100)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 3
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie Powiatu Nowotarskiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w
sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zimowe utrzymanie dróg (asortyment b,e, f, g, j, k,m, n o, p);
2) wywóz śniegu z pasa drogowego (asortyment r);
3) montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych (asortyment t);
4) pozimowe sprzątanie odcinków dróg (asortyment s);
5) dyżur ZUD – gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia (asortyment a).
3. W zakres zamówienia wchodzi Zadanie 3 obejmujące następujące odcinki drogi nr 1637K Harklowa –
Tylmanowa:
1) Harklowa – Ochotnica Górna os. Forendówki tj. w km od 0+000 do 8+430,
2) Ochotnica Górna os. Forendówki – Ochotnica Górna os. Czuby tj. w km od 8+430 do 14+040,
3) Ochotnica Górna os.Czuby – Ochotnica Dolna most Kudowski tj. w km od 14+040 do 17+410,
4) Ochotnica Dolna most Kudowski – Tylmanowa tj. w km od 17+410 do 25+021
O łącznej długości 25,021 km.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu jednokrotnego wykonania zimowego utrzymania dróg/
odcinków dróg (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) w zakresie asortymentów b, e, f, g, j, k, m na wszystkich lub
wybranych drogach (odcinkach dróg) Zadania od czasu podjęcia pracy jednostek sprzętowych w stosunku do
maksymalnego czasu (maksimum 2 godziny) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2021
Koniec: 20/05/2024
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagane wniesienie wadium na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla przedmiotowej części w wysokości 40 000,00 zł (słownie
złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 4
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie Powiatu Nowotarskiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w
sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zimowe utrzymanie dróg (asortyment b,e, f, g, j, k,m, n o, p);
2) wywóz śniegu z pasa drogowego (asortyment r);
3) montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych (asortyment t);
4) pozimowe sprzątanie odcinków dróg (asortyment s);
5) dyżur ZUD – gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia (asortyment a).
3. W zakres zamówienia wchodzi Zadanie 4 obejmujące następujące drogi (nr drogi; nazwa drogi, odcinek
drogi):
1) 1663K Pieniążkowice – Piekielnik w km od 4+102 do 11+907,
2) 1664K Harkabuz – Piekielnik z podziałem na:
a) odcinek od km 0+000 do km 3+400,
b) odcinek od km 3+400 do km 6+226,
c) odcinek od km 6+226 do km 8+814,
d) odcinek od km 8+814 do km 11+965,
3) 1678K Raba Wyżna – Podwilk,
4) 1682K Podszkle – Podwilk
O łącznej długości 39,917 km;

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu jednokrotnego wykonania zimowego utrzymania dróg/
odcinków dróg (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) w zakresie asortymentów b, e, f, g, j, k, m na wszystkich lub
wybranych drogach (odcinkach dróg) Zadania od czasu podjęcia pracy jednostek sprzętowych w stosunku do
maksymalnego czasu (maksimum 2 godziny) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2021
Koniec: 20/05/2024
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Wymagane wniesienie wadium na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla przedmiotowej części w wysokości 60 000,00 zł (słownie
złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100)
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 5
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie Powiatu Nowotarskiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w
sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zimowe utrzymanie dróg (asortyment b,e, f, g, j, k,m, n o, p);
2) wywóz śniegu z pasa drogowego (asortyment r);
3) montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych (asortyment t);
4) pozimowe sprzątanie odcinków dróg (asortyment s);
5) dyżur ZUD – gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia (asortyment a).
3. W zakres zamówienia wchodzi Zadanie 5 obejmujące następujące drogi (nr drogi; nazwa drogi, odcinek
drogi):
1) 1665K Skawa - Raba Wyżna,
2) 1681K Baza ZUM – Kościół,
3) 1668K Rabka (ul. Sądecka - Rynek - ul. Kilińskiego) - Skawa – Naprawa (Zabornia – Skawa) na odcinku od
km 3+317 do km 9+657,
4) 1669K Jordanów – Spytkowice
O łącznej długości 17,203 km;

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu jednokrotnego wykonania zimowego utrzymania dróg/
odcinków dróg (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) w zakresie asortymentów b, e, f, g, j, k, m na wszystkich lub
wybranych drogach (odcinkach dróg) Zadania od czasu podjęcia pracy jednostek sprzętowych w stosunku do
maksymalnego czasu (maksimum 2 godziny) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2021
Koniec: 20/05/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagane wniesienie wadium na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla przedmiotowej części w wysokości 20 000,00 zł (słownie
złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 6
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie Powiatu Nowotarskiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w
sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zimowe utrzymanie dróg (asortyment b,e, f, g, j, k,m, n o, p);
2) wywóz śniegu z pasa drogowego (asortyment r);
3) montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych (asortyment t);
4) pozimowe sprzątanie odcinków dróg (asortyment s);
5) dyżur ZUD – gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia (asortyment a).
3. W zakres zamówienia wchodzi Zadanie 6 obejmujące następujące drogi (nr drogi; nazwa drogi):
1) 1651K Czarny Dunajec – Poronin z podziałem na:
a) odcinek od km 0+000 do km 6+800,
b) odcinek od km 6+800 do km 12+890,
2) 1652K Ciche – Dzianisz,
3) 1654K Ząb - Ratułów - Ciche – Chochołów z podziałem na:
a) odcinek od km 1+160 do km 9+473,
b) odcinek od km 9+473 do km 14+644,
4) 1655K Rogoźnik – Ciche
O łącznej długości 39,649 km;

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu jednokrotnego wykonania zimowego utrzymania dróg/
odcinków dróg (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) w zakresie asortymentów b, e, f, g, j, k, m na wszystkich lub
wybranych drogach (odcinkach dróg) Zadania od czasu podjęcia pracy jednostek sprzętowych w stosunku do
maksymalnego czasu (maksimum 2 godziny) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2021
Koniec: 20/05/2024
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagane wniesienie wadium na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla przedmiotowej części w wysokości 55 000,00 zł (słownie
złotych: pięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100);

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 7
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie Powiatu Nowotarskiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w
sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zimowe utrzymanie dróg (asortyment b,e, f, g, j, k,m, n o, p);
2) wywóz śniegu z pasa drogowego (asortyment r);
3) montaż i demontaż zasłon przeciwśnieżnych (asortyment t);
4) pozimowe sprzątanie odcinków dróg (asortyment s);
5) dyżur ZUD – gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia (asortyment a).
3. W zakres zamówienia wchodzi Zadanie 7 obejmujące następujące drogi (nr drogi; nazwa drogi):
1) 1675K Jabłonka - Lipnica Mała,
2) 1676K Lipnica Wielka – Przywarówka,
3) 1677K Zubrzyca Górna - Sidzina - Bystra - Łętownia
O łącznej długości 24,036 km;

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu jednokrotnego wykonania zimowego utrzymania dróg/
odcinków dróg (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) w zakresie asortymentów b, e, f, g, j, k, m na wszystkich lub
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wybranych drogach (odcinkach dróg) Zadania od czasu podjęcia pracy jednostek sprzętowych w stosunku do
maksymalnego czasu (maksimum 2 godziny) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2021
Koniec: 20/05/2024
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagane wniesienie wadium na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla przedmiotowej części w wysokości 30 000,00 zł (słownie
złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 8
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie Powiatu Nowotarskiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w
sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zimowe utrzymanie dróg (asortyment b,e, f, g, j, k,m, n o, p);
2) wywóz śniegu z pasa drogowego (asortyment r);
3) pozimowe sprzątanie odcinków dróg (asortyment s);
4) dyżur ZUD – gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia (asortyment a).
3. W zakres zamówienia wchodzi Zadanie 8 obejmujące następujące drogi (nr drogi; nazwa drogi, odcinek
drogi):
1) 1666K Ponice – Rdzawka,
2) 1667K Rabka-Zdrój (ul. Podhalańska) – Ponice z podziałem na:
a) odcinek od km 0+000 do km 3+165,
b) odcinek od km 3+165 do km 6+577,
3) 1668K Rabka-Zdrój (ul. Sadecka-Rynek-Kilińskiego)-Skawa-Naprawa na odcinku od km 0+000 do km 3+317
O łącznej długości 13,623 km;
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu jednokrotnego wykonania zimowego utrzymania dróg/
odcinków dróg (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) w zakresie asortymentów b, e, f, g, j, k, m na wszystkich lub
wybranych drogach (odcinkach dróg) Zadania od czasu podjęcia pracy jednostek sprzętowych w stosunku do
maksymalnego czasu (maksimum 2 godziny) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2021
Koniec: 20/05/2024
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagane wniesienie wadium na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla przedmiotowej części w wysokości 20 000,00 zł (słownie
złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Zadanie 9
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90611000 Usługi sprzątania ulic
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe na terenie Powiatu Nowotarskiego

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Nowotarskiego w
sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) zimowe utrzymanie dróg (asortyment b,e, f, g, j, k,m, n o, p);
2) wywóz śniegu z pasa drogowego (asortyment r);
3) pozimowe sprzątanie odcinków dróg (asortyment s);
4) dyżur ZUD – gotowość do podjęcia działania w okresie od 15 października do 30 kwietnia (asortyment a).
3. W zakres zamówienia wchodzi Zadanie 9 obejmujące następujące drogi (nr drogi; nazwa drogi):
1) 1671K ul. Św. Anny – ul. Kowaniec w Nowym Targu,
2) 1672K ul. Szaflarska w Nowym Targu,
3) 1673K ul. Waksmundzka w Nowym Targu,
4) drogi na terenie PSzS w Nowym Targu przy ul. Szpitalnej do siedziby Zamawiającego
O łącznej długości 11,517 km.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie czasu jednokrotnego wykonania zimowego utrzymania dróg/
odcinków dróg (tj. przy jednokrotnym wyjeździe) w zakresie asortymentów b, e, f, g, j, k, m na wszystkich lub
wybranych drogach (odcinkach dróg) Zadania od czasu podjęcia pracy jednostek sprzętowych w stosunku do
maksymalnego czasu (maksimum 2 godziny) przewidzianego przez Zamawiającego / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/10/2021
Koniec: 20/05/2024
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: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wymagane wniesienie wadium na czas równy okresowi związania ofertą, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dla przedmiotowej części w wysokości 20 000,00 zł (słownie
złotych: dwadzieścia tysięcy 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
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Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonanie niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji ani uprawnień.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej szczegółowych wymagań.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub
zawodowe w zakresie:
1) doświadczenia Wykonawcy, tzn. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również
wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, usług w zakresie zimowego utrzymania dróg kategorii co najmniej
powiatowej o łącznej wartości dla:
a) Zadania 1 – co najmniej 2 200 000,00 zł
b) Zadania 2 – co najmniej 2 200 000,00 zł
c) Zadania 3 – co najmniej 800 000,00 zł
d) Zadania 4 – co najmniej 1 100 000,00 zł
e) Zadania 5 – co najmniej 500 000,00 zł,
f) Zadania 6 – co najmniej 1 000 000,00 zł
g) Zadania 7 – co najmniej 600 000,00 zł
h) Zadania 8 – co najmniej 400 000,00 zł
i) Zadania 9 – co najmniej 400 000,00 zł
Oraz wykażą, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; w przypadku składania ofert na
więcej niż 1 zadanie, powyższe wymagania dla poszczególnych zadań nie podlegają sumowaniu,
2) potencjału technicznego Wykonawcy, tzn. dysponowanie jednostkami sprzętowymi (przez jednostkę
sprzętową rozumie się pojazd ciężarowy z min. 2 osiami napędowymi, wyposażony w piaskarkę o pojemności
min. 4 m3 oraz w pług, z możliwością montażu systemu GPS wraz z oprzyrządowaniem tj. zestawem czujników
posypu i płużenia) dla:
a) Zadania 1 – w ilości co najmniej 6 szt.,
b) Zadania 2 – w ilości co najmniej 6 szt.,
c) Zadania 3 – w ilości co najmniej 2 szt.,
d) Zadania 4 – w ilości co najmniej 3 szt.,
e) Zadania 5 – w ilości co najmniej 1 szt.,
f) Zadania 6 – w ilości co najmniej 3 szt.,
g) Zadania 7 – w ilości co najmniej 2 szt.,
h) Zadania 8 – w ilości co najmniej 1 szt.,
i) Zadania 9 – w ilości co najmniej 2 szt.,
Dopuszczonymi do ruchu na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; w
przypadku składania ofert na więcej niż 1 zadanie, powyższe wymagania dla poszczególnych zadań podlegają
sumowaniu.
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 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 lub są
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wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są 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;
2) wykazu narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
3. Oświadczenia i/lub dokumenty, o których mowa w ust.1, potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, aktualne na dzień złożenia, Wykonawca dostarcza na wezwanie Zamawiającego w trybie art.26
ust.1 ustawy.
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta na warunkach określonych
we wzorze umowy, umowy, który stanowi odpowiednio Załącznik nr 2 dla części I, Załącznik nr 4 dla części
II, Załącznik nr 6 dla części III Załącznik nr 8 dla części IV, Załącznik nr 10 dla części V, Załącznik nr 12 dla
części VI Załącznik nr 14 dla części VII, Załącznik nr 16 dla części VIII, Załącznik nr 18 dla części IX do siwz
oraz z uwzględnieniem danych zawartych w ofercie Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zakres zmian i warunki ich wprowadzania zostały określone w powyższych wzorach umów będących integralną
częścią siwz. Zmiana zawartej umowy może nastąpić również w przypadkach zaistnienia okoliczności, o których
mowa w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

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.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/02/2021
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: 09/02/2021
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

22/12/2020
S249
https://ted.europa.eu/TED

15 / 19

Dz.U./S S249
22/12/2020
621418-2020-PL

16 / 19

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
Sala konferencyjnej (parter).
Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na internetowej platformie zakupowej tychże ofert.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1.Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
2.Pełen zakres informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera siwz dostępna pod
adresem:
— https://platformazakupowa.pl/transakcja/408123
— https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi
3.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców, w sytuacjach określonych w
art.24 ust.1 Pzp. Nie przewiduje wykluczenia Wykonawców, w przypadkach określonych w art.24 ust.5 Pzp.
4.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu żąda się
następujących dokumentów:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2)oświadczenia 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)oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
5.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art.22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
ust.4 pkt 1-3.
6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, zamiast KRK składa
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie
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określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
7.Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.Wykonawca składa (przesyła) ofertę za pośrednictwem internetowej platformy
zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/408123
8.Nie przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 i 7 Pzp.
9.W postępowaniu mają zastosowanie przepisy art.24aa Pzp.
10.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
11.Nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia.
12.Nie przeprowadzono żadnej z procedur, w tym dialogu technicznego, o których mowa w art.31a Pzp.
13.Nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
14.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
15.Nie przewiduje się zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
16.Nie wymaga się ani nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
17.Informacje dotyczące postępowania ani informacje przekazywane Wykonawcom w toku postępowania nie
maja charakteru poufnego.
18.Nie przewiduje się możliwości unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku, o którym mowa w
art.93 ust.1a Pzp.
19.Siwz dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/408123 i https://
www.nowotarski.pl/bip/przetargi
20.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/408123.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych – KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Faks: +48 224587700

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom,
a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno:
1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy,
2) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3) określać żądanie,
4) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. 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 przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. 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 zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz 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.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.7 i 8 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.
10. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, 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.
11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się z dziale VI ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
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: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/12/2020
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