
Polska-Stargard Szczeci ński: Usługi od śnieżania 

2014/S 129-231187 

Ogłoszenie o zamówieniu 

Usługi 

Dyrektywa 2004/18/WE  

Sekcja I: Instytucja zamawiaj ąca 

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe  
Zarząd Dróg Powiatowych 
ul. Bydgoska 13/15 
Osoba do kontaktów: Małgorzata Wasylik 
73-110 Stargard Szczeciński 
POLSKA 
Tel.: +48 915775219 
E-mail: zdp@zdp.stargard.pl 
Faks: +48 915775219 
Adresy internetowe:  
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdp.stargard.pl 
Więcej informacji mo żna uzyska ć pod adresem:  Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty  dotycz ące dialogu konkurencyjnego oraz 
dynamicznego systemu zakupów) mo żna uzyska ć pod adresem:  Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-
e) 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu nale ży przesyła ć na adres:  
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) 
I.2)Rodzaj instytucji zamawiaj ącej  
Inna: podsektor samorządowy 
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalno ści  
Ogólne usługi publiczne 
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji za mawiaj ących  
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie 

Sekcja II: Przedmiot zamówienia  

II.1)Opis  
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucj ę zamawiaj ącą: 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014–2017. 
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych , miejsce realizacji dostawy lub 
świadczenia usług  
Usługi 
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi 
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: powiat 
stargardzki. 
Kod NUTS PL423 
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy r amowej lub dynamicznego systemu 
zakupów (DSZ)  
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego 
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej  
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu  
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w 
latach 2014 - 2017, polegające na oczyszczaniu ze śniegu, lodu i błota pośniegowego. 
Zadanie 1 - obręb 1 
powierzchnia odśnieżania – około 443 400 m2, 
powierzchnia posypywania – około 241 000 m2; 



Zadanie 2 - obręb 2 
powierzchnia odśnieżania – około 419 640 m2, 
powierzchnia posypywania – około 217 050 m2; 
Zadanie 3 - obręb 3 
powierzchnia odśnieżania – około 400 330 m2, 
powierzchnia posypywania – około 218 900 m2; 
Zadanie 4 - obręb 4 
powierzchnia odśnieżania – około 473 040 m2, 
powierzchnia posypywania – około 190 400 m2 
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
90620000, 90630000 
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie ń rządowych (GPA)  
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie 
II.1.8)Części  
To zamówienie podzielone jest na części: tak 
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części 
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych  
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2)Wielko ść lub zakres zamówienia  
II.2.1)Całkowita wielko ść lub zakres:  
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 - 2017 
Zadanie 1 - obręb 1 
powierzchnia odśnieżania – około 443 400 m2, 
powierzchnia posypywania – około 241 000 m2; 
Zadanie 2 - obręb 2 
powierzchnia odśnieżania – około 419 640 m2, 
powierzchnia posypywania – około 217 050 m2; 
Zadanie 3 - obręb 3 
powierzchnia odśnieżania – około 400 330 m2, 
powierzchnia posypywania – około 218 900 m2; 
Zadanie 4 - obręb 4 
powierzchnia odśnieżania – około 473 040 m2, 
powierzchnia posypywania – około 190 400 m2 
1. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określa: 
1) Specyfikacja Techniczna określająca ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 
załącznikami: 
a) mapka powiatu – załącznik nr 1, 
b) standardy zimowego utrzymania – załącznik nr 2, 
c) harmonogramy robót – załącznik nr 3, 
będące integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Zakres zadań wynikających z zamówienia obejmuje prowadzenie robót związanych 
z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014-2017, 
polegające na oczyszczaniu ze śniegu, lodu i błota pośniegowego. 
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie 
wykonawstwa robót w pasie drogowym. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każde zadanie stanowiące przedmiot zamówienia. 
Szacunkowa wartość bez VAT: 4 074 210,30 PLN 
II.2.2)Informacje o opcjach  
Opcje: nie 
II.2.3)Informacje o wznowieniach  
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie 
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji  
Rozpoczęcie 1.11.2014. Zakończenie 31.3.2017 

Informacje o cz ęściach zamówienia  

Część nr: 1 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 
- 2017 - Zadanie 1 - obręb 1  
1)Krótki opis  
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 - 2017 
Zadanie 1 - obręb 1 
powierzchnia odśnieżania – około 443 400 m2, 
powierzchnia posypywania – około 241 000 m2; 



1. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określa: 
1) Specyfikacja Techniczna określająca ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 
załącznikami: 
a) mapka powiatu – załącznik nr 1, 
b) standardy zimowego utrzymania – załącznik nr 2, 
c) harmonogramy robót – załącznik nr 3, 
będące integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Zakres zadań wynikających z zamówienia obejmuje prowadzenie robót związanych 
z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014-2017, 
polegające na oczyszczaniu ze śniegu, lodu i błota pośniegowego. 
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie 
wykonawstwa robót w pasie drogowym. 
2)Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
90620000, 90630000 
3)Wielko ść lub zakres  
Zadanie 1 - obręb 1 
powierzchnia odśnieżania – około 443 400 m2, 
powierzchnia posypywania – około 241 000 m2; 
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 183 504,91 PLN 
4)Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji zamówienia  
5)Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  

Część nr: 2 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 
- 2017 - Zadanie 2 - obręb 2  
1)Krótki opis  
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 - 2017 
Zadanie 2 - obręb 2 
powierzchnia odśnieżania – około 419 640 m2, 
powierzchnia posypywania – około 217 050 m2; 
1. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określa: 
1) Specyfikacja Techniczna określająca ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 
załącznikami: 
a) mapka powiatu – załącznik nr 1, 
b) standardy zimowego utrzymania – załącznik nr 2, 
c) harmonogramy robót – załącznik nr 3, 
będące integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Zakres zadań wynikających z zamówienia obejmuje prowadzenie robót związanych 
z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014-2017, 
polegające na oczyszczaniu ze śniegu, lodu i błota pośniegowego. 
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie 
wykonawstwa robót w pasie drogowym. 
2)Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
90620000, 90630000 
3)Wielko ść lub zakres  
Zadanie 2 - obręb 2 
powierzchnia odśnieżania – około 419 640 m2, 
powierzchnia posypywania – około 217 050 m2; 
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 133 526,02 PLN 
4)Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji zamówienia  
5)Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  

Część nr: 3 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 
- 2017 -Zadanie 3 - obręb 3  
1)Krótki opis  
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 - 2017 
Zadanie 3 - obręb 3 
powierzchnia odśnieżania – około 400 330 m2, 
powierzchnia posypywania – około 218 900 m2; 
1. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określa: 
1) Specyfikacja Techniczna określająca ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 
załącznikami: 
a) mapka powiatu – załącznik nr 1, 
b) standardy zimowego utrzymania – załącznik nr 2, 
c) harmonogramy robót – załącznik nr 3, 



będące integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Zakres zadań wynikających z zamówienia obejmuje prowadzenie robót związanych 
z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014-2017, 
polegające na oczyszczaniu ze śniegu, lodu i błota pośniegowego. 
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie 
wykonawstwa robót w pasie drogowym. 
2)Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
90620000, 90630000 
3)Wielko ść lub zakres  
Zadanie 3 - obręb 3 
powierzchnia odśnieżania – około 400 330 m2, 
powierzchnia posypywania – około 218 900 m2; 
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 074 173,94 PLN 
4)Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji zamówienia  
5)Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  

Część nr: 4 Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 
- 2017 - Zadanie 4 - obręb 4  
1)Krótki opis  
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 - 2017 
Zadanie 4 - obręb 4 
powierzchnia odśnieżania – około 473 040 m2, 
powierzchnia posypywania – około 190 400 m2 
1. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia określa: 
1) Specyfikacja Techniczna określająca ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót z 
załącznikami: 
a) mapka powiatu – załącznik nr 1, 
b) standardy zimowego utrzymania – załącznik nr 2, 
c) harmonogramy robót – załącznik nr 3, 
będące integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
2. Zakres zadań wynikających z zamówienia obejmuje prowadzenie robót związanych 
z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014-2017, 
polegające na oczyszczaniu ze śniegu, lodu i błota pośniegowego. 
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami w zakresie 
wykonawstwa robót w pasie drogowym. 
2)Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV) 
90620000, 90630000 
3)Wielko ść lub zakres  
Zadanie 4 - obręb 4 
powierzchnia odśnieżania – około 473 040 m2, 
powierzchnia posypywania – około 190 400 m2 
Szacunkowa wartość bez VAT: 683 005,46 PLN 
4)Informacje o ró żnych datach dotycz ących czasu trwania lub rozpocz ęcia/realizacji zamówienia  
5)Informacje dodatkowe na temat cz ęści zamówienia  

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekono micznym, finansowym i technicznym  

III.1)Warunki dotycz ące zamówienia  
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:  
Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 
Zadanie 1 - 8 000 PLN słownie: osiem tysięcy zł. 
Zadanie 2 - 7 000 PLN słownie: siedem tysięcy zł. 
Zadanie 3 - 7 000 PLN słownie: siedem tysięcy zł. 
Zadanie 4 - 5 000 PLN słownie: pięć tysięcy zł. 
W przypadku składania oferty na kilka części oferta musi być zabezpieczona wadium 
w wysokości sumy wadiów na poszczególne części. 
Informacje na temat formy oraz sposobu wniesienia wadium zawiera SIWZ. 
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/ lub odniesienie do odpowiednich 
przepisów je reguluj ących:  
III.1.3)Forma prawna, jak ą musi przyj ąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówi enie:  
Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
III.1.4)Inne szczególne warunki  
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie 



III.2)Warunki udziału  
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi zwi ązane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego  
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z powodu okoliczności, o 
których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, należy złożyć następujące dokumenty: 
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SIWZ. 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo składania ofert. 
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
7) w przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 
ustawy, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 
11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 
1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, 
bądź odpowiednio informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do 
SIWZ, 
3. Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą: 
1) wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 (od 1A do 1D)*; 
2) wypełniony formularz sprzętowy - załącznik nr 6 (od 6A do 6D)*; 
3) wykaz robót, które będą zlecone podwykonawcom (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 7 do SIWZ; 
4) upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę podpisują 
osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym 
Wykonawcę do obrotu prawnego; 
5) pełnomocnictwo dla podmiotu występującego w postępowaniu w imieniu grupy wykonawców (jeżeli 
dotyczy); 
6) dowód wniesienia wadium. 
*wybrać odpowiednie 
III.2.2)Zdolno ść ekonomiczna i finansowa  
III.2.3)Kwalifikacje techniczne  
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, 
każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 
1. Oświadczenie Wykonawcy złożone zgodnie z art. 44 o spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ. 
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, należy złożyć następujące 
dokumenty: 
1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 



wykonywane należycie. 
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, należy złożyć 
następujące dokumenty: 
1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót 
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją 
o podstawie dysponowania tymi zasobami. 
Zamawiający będzie posługiwał się formułą - spełnia/nie spełnia. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wiedzy 
i doświadczenia nastąpi poprzez sprawdzenie czy w dołączonych do oferty wymaganych oświadczeniach i 
dokumentach wykonawca przedstawił: 
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w 
okresie ostatnich trzech 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 
(załącznik nr 5 do SIWZ); 
b) w wykazie usług, o których mowa w podpunkcie a) musi znaleźć się przynajmniej jedna usługa, która 
swoim rodzajem odpowiada przedmiotowi zamówienia tj. 
- wykonanie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg przez okres co najmniej jednego sezonu 
zimowego oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
Zamawiający będzie posługiwał się formułą - spełnia/nie spełnia. 
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym nastąpi poprzez sprawdzenie czy w dołączonych do oferty dokumentach wykonawca wykazał, 
iż posiada do realizacji przedmiotu zamówienia na każde zadanie odrębnie, minimum: 
a) jeden zestaw typu pługopiaskarka, 
b) jedna koparko-ładowarka, 
c) jeden pług typu ciężkiego 
przeznaczonych do świadczenia usług na rzecz Zamawiającego z podaniem numerów rejestracyjnych 
pojazdów lub numerów ewidencyjnych, na których będzie zabudowany osprzęt do utrzymania zimowego - 
zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 
Zamawiający będzie posługiwał się formułą - spełnia/nie spełnia. 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.) 
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrze żonych  
III.3)Specyficzne warunki dotycz ące zamówie ń na usługi  
III.3.1)Informacje dotycz ące okre ślonego zawodu  
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie 
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi  
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za 
wykonanie usługi: nie 

Sekcja IV: Procedura  

IV.1)Rodzaj procedury  
IV.1.1)Rodzaj procedury  
Otwarta 
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do składania ofert lub do udziału  
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji l ub dialogu  
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia  
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia  
Najniższa cena 
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej  
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie 
IV.3)Informacje administracyjne  
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucj ę zamawiaj ącą: 
ZDP-1/ZP-MW-341/22/2014 
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotycz ące tego samego zamówienia  
nie 
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatko wych lub dokumentu opisowego  



IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w post ępowaniu  
19.8.2014 - 10:00 
IV.3.5)Data wysłania zaprosze ń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym  kandydatom  
IV.3.6)Języki, w których mo żna sporz ądzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
post ępowaniu  
polski. 
Inny: polski 
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent b ędzie zwi ązany ofert ą 
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert) 
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert  
Data: 19.8.2014 - 10:15 
Miejscowość:  
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard Szczeciński, świetlica I piętro. 
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie 

Sekcja VI: Informacje uzupełniaj ące 

VI.1)Informacje o powtarzaj ącym si ę charakterze zamówienia  
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
VI.3)Informacje dodatkowe  
VI.4)Procedury odwoławcze  
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze  
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17A 
02-676 Warszawa 
POLSKA 
Tel.: +48 224587840 
VI.4.2)Składanie odwoła ń 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym osobom, którym 
interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku lub może doznać uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale 
VI „Środki ochrony prawnej” ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
VI.4.3)Źródło, gdzie mo żna uzyska ć informacje na temat składania odwoła ń 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:  
4.7.2014 

 


