
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym
utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym

2021/2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT TATRZAŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893121

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Chramcówki 15

1.5.2.) Miejscowość: Zakopane

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 182017100

1.5.8.) Numer faksu: +48 182017104

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat.tatry.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.tatry.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym
utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym
2021/2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a01671e2-00ec-11ec-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00154796/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-19 15:25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004402/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2021/2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu platformy eZamawiający udostępnionej pod adresem: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl
zakładka Lista przetargów PZP/Aktualne/W toku/Nr postępowania: ZP.272.7.2021. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy
wraz z załącznikami oraz uzupełnienia na wezwanie oferty) odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem platformy eZamawiający udostępnionej pod adresem: https://powiat-
tatry.ezamawiajacy.pl zakładka Lista przetargów PZP/Aktualne/W toku/Nr postępowania:
ZP.272.7.2021. 
3. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-
mail: zp@powiat.tatry.pl. 
Adres strony internetowej: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na platformie e-Zamawiający (Marketplanet) i wówczas ma możliwość: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji zadawania pytań (prowadzenia
korespondencji z zamawiającym). 
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z Platformy eZamawiający
dostępnym na stronie internetowej pod adresem:
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.
3. Szczegółowe instrukcje, wytyczne i wzory korzystania z Platformy eZamawiający przez
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wykonawców, w tym w szczególności sposób podpisania i złożenia oferty przetargowej, prowadzenia
komunikacji są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://powiat-
tatry.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=powiat-tatry&MP_module=main.
4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy eZamawiający udostępnionej pod
adresem: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń
(innych niż oferta wykonawcy wraz z załącznikami oraz uzupełnienia na wezwanie oferty) za pomocą
poczty elektronicznej, na adres e-mail: zp@powiat.tatry.pl. 
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej w
zalecanym formacie danych np.: .pdf, .doc, docx lub w jednym z formatów danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 346, 568, 695, 1517 i
2320) i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Powiat Tatrzański, ulica Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, kontakt: telefon (+48 18)
20-239-14, fax (+48 18) 20-17-104, adres e-mail: sekretariat@tatry.pl; b) kontakt z inspektorem
ochrony danych osobowych odbywa się osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem w
Wydziale Organizacyjnym, bądź telefonicznie (+48 18) 20-239-63, adres e-mail: iod@powiat.tatry.pl; c)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania właściwych prac w
ramach zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z
zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym
2021/2022”, znak sprawy: ZP.272.7.2021, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; d)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku –
Prawo zamówień publicznych; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78
ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: − na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18
RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku
z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia
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danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Ponadto zamawiający informuje, że wykonawca
ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków
tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić
obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane
przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 2. W celu zapewnienia, że wykonawca
wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,
której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu,
wykonawca jest zobowiązany do złożenia w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 787037,04 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym
utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym
2021/2022 w zakresie Zadania nr 1 obejmuje: 
Część I. Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości dróg: 
1) nr drogi: 1656K, nazwa drogi: ul. Powstańców Śląskich – jezdnia i parking oraz Estakada
Północna, długość odcinka [km]: 1,970, pow. jezdni [tys. m2]: 26,45, standard: I, Uwagi:
Odśnieżanie i wywożenie śniegu z chodników na bieżąco; 
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2) nr drogi: 1656K, nazwa drogi: ul. Powstańców Śląskich Estakada Południowa - deptak,
długość odcinka [km]: 0,420, pow. jezdni [tys. m2]: 3,60, standard: III, Uwagi: Ciąg pieszy –
(chodnik oraz schody) Estakady południowej utrzymywane na bieżąco z czasem reakcji
określonym w standardzie I; 
3) nr drogi: Droga wewnętrzna, nazwa drogi: od ul. Chramcówki do ul. Szymony i parkingi przy
siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem, długość odcinka [km]: 0,510, pow. jezdni [tys.
m2]: 7,26, standard: II, Uwagi: W przypadku wystąpienia opadów nocnych odśnieżanie drogi i
parkingów winno być zakończone do godz. 6:30; 
4) nr drogi: Droga wewnętrzna, nazwa drogi: Od ul. Gładkie – droga nad Szpitalem
Specjalistycznym Chorób Płuc, długość odcinka [km]: 0,165, pow. jezdni [tys. m2]: 0,495,
standard: II, Uwagi: W przypadku wystąpienia opadów nocnych odśnieżanie drogi i parkingów
winno być zakończone do godz. 6:30; 
5) nr drogi: 1648K, nazwa drogi: ul. Balzera w m. Zakopane, długość odcinka [km]: 5,200, pow.
jezdni [tys. m2]: 38,48, standard: I, Uwagi: Odcinek do skrzyżowania z drogą gminna na
Murzasichle Parkingi utrzymywane na bieżąco; 
6) nr drogi: 1648K, nazwa drogi: Zakopane - Wierch Porońca, długość odcinka [km]: 9,600, pow.
jezdni [tys. m2]: 52,80, standard: I, Uwagi: Odcinek od skrzyżowania na Murzasichle. Parkingi
utrzymywane na bieżąco; 
7) nr drogi: 1649K, nazwa drogi: Łysa Polana - Morskie Oko, długość odcinka [km]: 1,500, pow.
jezdni [tys. m2]: 9,00, standard: II, Uwagi: Odcinek od ronda na Łysej Polanie do parkingu na
Palenicy Białczńskiej Pobocza (parkingi) utrzymywane na bieżąco; 
8) nr drogi: 1649K, nazwa drogi: Łysa Polana - Morskie Oko, długość odcinka [km]: 6,890, pow.
jezdni [tys. m2]: 41,34, standard: III, Uwagi: Odcinek od parkingu na Palenicy Białczńskiej do
Włosienicy. 
Chodniki na obiektach mostowych (mosty, estakady, przepusty) będących w ciągach wyżej
wymienionych dróg należy odśnieżać na bieżąco. Oczyszczenie gzymsów, belek
podporęczowych oraz bezpieczników z zalegającego śniegu należy wykonać zaraz po ustaniu
opadów śniegu.
Chodniki w ciągach pieszych wyszczególnione do zimowego utrzymania winny być odśnieżane
na bieżąco, tak by grubość warstwy śniegu nie przekraczała 7 cm i następnie posypywane
materiałem uszorstniającym. Czasy rozpoczęcia, zakończenia i reakcji na poszczególne
zjawiska winny być zgodne ze standardami przypisanymi dla drogi, w ciągu której znajduje się
chodnik. 
Dla ZADANIA nr 1 wyznaczono do odśnieżania następujące chodniki: 
1) droga nr 1656K – ul. Powstańców Śląskich: - od km 0+550 do km 1+170 – prawa strona 620
mb x 3 mb, - od km 0+470 do km 1+130 – lewa strona 660 mb x 2 mb, 
2) droga nr 1648K – ul. O. Balzera - od km 0+770 do km 1+040 – lewa strona 270 mb x 2 mb, -
od km 3+780 do km 4 +095 – lewa strona 315 mb x 2 mb. 
CZĘŚĆ II Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników. 
Zakres prac dla Zadania nr 1 obejmuje następujące chodniki: 
1) Droga nr 1656K - ul. Powstańców Śląskich – 1 910,00 mb, 
2) Dorga nr 1648K - ul. O. Balzera w m. Zakopane – 2 750,00 mb, 
3) Droga nr 1648K - ul. O. Balzera w Zakopanem „Cyrhla” – 430,00 mb. 
Zmatawiający informuje, że w łącznej cenie ofertowej wykonawca jest zobowiązany uwzględnić
sześciokrotny koszt usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa
drogowego w rejonie chodników w terminie obowiązywania umowy. Wywóz śniegu z pasa
drogowego w rejonie chodników następuje na wezwanie zamawiającego. Zamawiający
powiadomi wykonawcę o terminie i miejscu podstawienia sprzętu za pomocą e-maila lub
telefonicznie co zostanie odnotowane przez wykonawcę w dzienniku zimowego utrzymania. W
informacji o rozpoczęciu wywozu śniegu zamawiający określi termin zakończenia robót, w
którym śnieg należy wywieźć. Po zakończeniu prac związanych z wywozem śniegu należy
pisemnie zgłosić zamawiającemu wykonanie robót w celu dokonania ich odbioru. Miejsce
składowania śniegu będzie zlokalizowane staraniem własnym wykonawcy z uwzględnieniem
obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Wykonawca winien również zapewnić
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pracowników do ręcznego usunięcia i załadunku śniegu z miejsc niedostępnych dla ładowarki
lub wirnika, a także do prac porządkowych w trakcie i po wywozie śniegu. 
CZĘŚĆ III Pozimowe sprzątanie dróg powiatowych.
Zakres prac obejmuje nawierzchnię jezdni i poboczy, wszystkich chodników w/w dróg,
chodników oraz bezpieczników obiektów mostowych, schodów, zatok postojowych oraz placów
manewrowych służacych do zawracania środków komunikacji publicznej, w szczególności: 
1) Droga 1656K – ul. Powstańców Śląskich – jezdnia i parking oraz Estakada Północna i
Estakada Południowa – deptak od skrzyżowania z DW 958 do granicy administracyjnej miasta
Zakopane – 1970 mb, 
2) Droga 1648K od skrzyżowania z drogą gminną ul. Droga na Bystre do skrzyżowania z drogą
gminną w kierunku miejscowości Murzasichle (Brzeziny) – 5 120 mb, 
3) Droga wewnętrzna od ul. Chramcówki do ul. Szymony i parkingi przy siedzibie Starostwa
Powiatowego w Zakopanem – 510,00 mb, 
4) Droga wewnętrzna boczna od ul. Gładkie – dojazd do parkingu Szpitala Specjalistycznego
Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego – 165,00 mb, 
5) Obiekty mostowe w ciągach dróg objętych Zadaniem nr 1.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2022-05-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej, której nie można było przewidzieć
w chwili wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, związanej z nadmiernym
opadem i zaleganiem śniegu w okresie trwania umowy, przewiduje się możliwość udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP w zakresie Zimowym Utrzymaniem
Dróg będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej
ręki, których wartość nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego.
2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone niniejsze zamówienie zobowiązany będzie do świadczenia
dodatkowej usługi związanej z ZUD w sytuacji, o której mowa powyżej w punkcie 1, w trybie
zamówienia z wolnej ręki, w którym zastosowane będą stawki cenowe nie wyższe niż zastosowane w
zamówieniu podstawowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 94,00
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Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu

4.3.6.) Waga: 6,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym
utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym
2021/2022 w zakresie Zadania nr 2 obejmuje: 
Część I. Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości dróg: 
1) nr drogi: 1653K, nazwa drogi: Szaflary - Ząb, długość odcinka [km]: 3,503, pow. jezdni [tys.
m2]: 19,30, standard: II; 
2) nr drogi: 1654K, nazwa drogi: Ząb - Ratułów - Ciche - Chochołów, długość odcinka [km]:
1,160, pow. jezdni [tys. m2]: 6,860, standard: II; 
3) nr drogi: 1651K, nazwa drogi: Czarny Dunajec - Poronin, długość odcinka [km]: 7,347, pow.
jezdni [tys. m2]: 52,80, standard: II; 
4) nr drogi: 1650K, nazwa drogi: Biały Dunajec - Bukowina Tatrzańska, długość odcinka [km]:
4,250, pow. jezdni [tys. m2]: 16,55, standard: II, Uwagi: do ostatnich zabudowań w Gliczarowie
Dolnym. 
Chodniki na obiektach mostowych (mosty, estakady, przepusty) będących w ciągach wyżej
wymienionych dróg należy odśnieżać na bieżąco. Oczyszczenie gzymsów, belek
podporęczowych oraz bezpieczników z zalegającego śniegu należy wykonanć zaraz po ustaniu
opadów śniegu. W ramach realizacji Zadania wykonawca zobowiązany jest na własny koszt (tj.
w ramach wynagrodzenia określonego zgodnie z przyjętą ofertą wykonawcy w Umowie o
realizację usługi zimowego utrzymania dróg) do dostarczenia i ustawienia oraz demontażu
zasłon przeciwśnieżnych. 
CZĘŚĆ II Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników. 
Zakres prac dla Zadania nr 2 obejmuje następujące chodniki: 
1) Droga 1651K Czarny Dunajec – Poronin w m. Nowe Bystre – 1 100,00 mb, 
2) Droga 1651K Czarny Dunajec – Poronin w m. Ząb – 350,00 mb, 
3) Droga 1651K Czarny Dunajec – Poronin w m. Suche – 2 980,00 mb, 
Zamawiający informuje, że w łącznej cenie ofertowej wykonawca jest zobowiązany uwzględnić
sześciokrotny koszt usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa
drogowego w rejonie chodników w terminie obowiązywania umowy. 
Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników następuje na wezwanie zamawiającego.
Zamawiający powiadomi wykonawcę o terminie i miejscu podstawienia sprzętu za pomocą e-
maila lub telefonicznie co zostanie odnotowane przez wykonawcę w dzienniku zimowego
utrzymania. W informacji o rozpoczęciu wywozu śniegu zamawiający określi termin zakończenia
robót, w którym śnieg należy wywieźć. 
Po zakończeniu prac związanych z wywozem śniegu należy pisemnie zgłosić zamawiającemu
wykonanie robót w celu dokonania ich odbioru. Miejsce składowania śniegu będzie
zlokalizowane staraniem własnym wykonawcy z uwzględnieniem obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa. Wykonawca winien również zapewnić pracowników do ręcznego
usunięcia i załadunku śniegu z miejsc niedostępnych dla ładowarki lub wirnika, a także do prac
porządkowych w trakcie i po wywozie śniegu. 
CZĘŚĆ III Pozimowe sprzątanie dróg powiatowych. 
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Zakres prac obejmuje nawierzchnię jezdni i poboczy, wszystkich chodników ww dróg, chodników
oraz bezpieczników obiektów mostowych, schodów, zatok postojowych oraz placów
manewrowych służących do zawracania środków komunikacji publicznej, w szczególności: 
1) Droga 1651K od km 0+630 do km 1+630 w m. Nowe Bystre (chodnik oraz skrzyżowanie w km
1+620) – 1 100,00 mb, 
2) Droga 1651K od km 3+790 do km 3+990 (obręb skrzyżowania z drogami gminnymi na
Gubałówkę oraz Szaflary wraz chodnikiem lewostronnym (w kierunku ośrodka zdrowia w Zębie)
– 350,00 mb, 
3) Droga 1651K od km 5+060 do km 8+040 ( m. Suche do m. Poronin) – 2 980,00 mb, 
4) Obiekty mostowe w ciągach dróg objętych Zadaniem nr 2.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2022-05-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej, której nie można było przewidzieć
w chwili wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, związanej z nadmiernym
opadem i zaleganiem śniegu w okresie trwania umowy, przewiduje się możliwość udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP w zakresie Zimowym Utrzymaniem
Dróg będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej
ręki, których wartość nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego.
2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone niniejsze zamówienie zobowiązany będzie do świadczenia
dodatkowej usługi związanej z ZUD w sytuacji, o której mowa powyżej w punkcie 1, w trybie
zamówienia z wolnej ręki, w którym zastosowane będą stawki cenowe nie wyższe niż zastosowane w
zamówieniu podstawowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 94,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu
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4.3.6.) Waga: 6,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym
utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym
2021/2022 w zakresie Zadania nr 3 obejmuje: 
Część I. Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości dróg: 
1) nr drogi: 1650K, nazwa drogi: Biały Dunajec - Bukowina Tatrzańska, długość odcinka [km]:
2,650, pow. jezdni [tys. m2]: 10,32, standard: II, Uwagi: Odcinek od skrzyżowania z drogą
gminną na oś. Zimni do skrzyżowania z drogą powiatową 1647K; 
2) nr drogi: 1647K, nazwa drogi: Gronków - Bukowina Tatrzańska, długość odcinka [km]: 12,010,
pow. jezdni [tys. m2]: 62,40, standard: I; 
3) nr drogi: 1641K, nazwa drogi: Łapsze Wyżne - Jurgów, długość odcinka [km]: 4,260, pow.
jezdni [tys. m2]: 23,71, standard: II.
Chodniki na obiektach mostowych (mosty, estakady, przepusty) będących w ciągach wyżej
wymienionych dróg należy odśnieżać na bieżąco. Oczyszczenie gzymsów, belek
podporęczowych oraz bezpieczników z zalegającego śniegu należy wykonanć zaraz po ustaniu
opadów śniegu. 
Chodniki w ciągach pieszych wyszczególnione do zimowego utrzymania winny być odśnieżane
na bieżąco, tak by grubość warstwy śniegu nie przekraczała 7 cm i następnie posypywane
materiałem uszorstniającym. Czasy rozpoczęcia, zakończenia i reakcji na poszczególne
zjawiska winny być zgodne ze standardami przypisanymi dla drogi, w ciągu której znajduje się
chodnik. 
Dla ZADANIA nr 3 wyznaczono do odśnieżania następujące chodniki:
a) droga nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska od km 3+150 do km 3+570 – prawa strona
420 mb x 2 mb,
W ramach realizacji Zadania nr 3 wykonawca zobowiązany jest na własny koszt (tj. w ramach
wynagrodzenia określonego zgodnie z przyjętą ofertą wykonawcy w Umowie o realizację usługi
zimowego utrzymania dróg) do dostarczenia i ustawienia oraz demontażu zasłon
przeciwśnieżnych. 
CZĘŚĆ II Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników. 
Zakres prac dla Zadania nr 3 obejmuje następujące chodniki:
a) Droga nr 1647K Gronków – Bukowina T. w m. Leśnica – Groń – 2 877,00 mb,
b) Droga nr 1647K Gronków – Bukowina T. w m. Bukowina T. – 2 150,00 mb,
Zmatawiający informuje, że w łącznej cenie ofertowej wykonawca jest zobowiązany uwzględnić
sześciokrotny koszt usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa
drogowego w rejonie chodników w terminie obowiązywania umowy.
Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników następuje na wezwanie zamawiającego.
Zamawiający powiadomi wykonawcę o terminie i miejscu podstawienia sprzętu za pomocą e-
maila lub telefonicznie co zostanie odnotowane przez wykonawcę w dzienniku zimowego
utrzymania. W informacji o rozpoczęciu wywozu śniegu zamawiający określi termin zakończenia
robót, w którym śnieg należy wywieźć. 
Po zakończeniu prac związanych z wywozem śniegu należy pisemnie zgłosić zamawiającemu
wykonanie robót w celu dokonania ich odbioru.
Miejsce składowania śniegu będzie zlokalizowane staraniem własnym wykonawcy z
uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
Wykonawca winien również zapewnić pracowników do ręcznego usunięcia i załadunku śniegu z
miejsc niedostępnych dla ładowarki lub wirnika, a także do prac porządkowych w trakcie i po
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wywozie śniegu.
CZĘŚĆ III Pozimowe sprzątanie dróg powiatowych. 
Zakres prac obejmuje nawierzchnię jezdni i poboczy, wszystkich chodników ww dróg, chodników
oraz bezpieczników obiektów mostowych, schodów, zatok postojowych oraz placów
manewrowych służacych do zawracania środków komunikacji publicznej, w szczególności: 
1) Droga nr 1647K od km 2+830 do km 5+707 (m. Leśnica – Groń na długości chodnika) – 2
877,00 mb, 
2) Droga nr 1647K od km 11+520 do km 13+670 (m. Bukowina Tatrzańska na długości
chodnika) – 2 150,00 mb, 
3) Obiekty mostowe w ciągach dróg objętych Zadaniem nr 3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2022-05-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane 1. Zamawiający informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej, której nie można było przewidzieć
w chwili wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, związanej z nadmiernym
opadem i zaleganiem śniegu w okresie trwania umowy, przewiduje się możliwość udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP w zakresie Zimowym Utrzymaniem
Dróg będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej
ręki, których wartość nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego.
2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone niniejsze zamówienie zobowiązany będzie do świadczenia
dodatkowej usługi związanej z ZUD w sytuacji, o której mowa powyżej w punkcie 1, w trybie
zamówienia z wolnej ręki, w którym zastosowane będą stawki cenowe nie wyższe niż zastosowane w
zamówieniu podstawowym.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 94,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu
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4.3.6.) Waga: 6,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których nie zachodzi
podstawa do wykluczenia z postępowania, o których mowa w punkcie 10.1 SWZ oraz spełniają
poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – zamawiający nie stawia warunków w
tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę zimowego utrzymania dróg na drogach
o kategorii nie niższej niż powiatowe, która trwała nieprzerwanie przez okres całego sezonu
zimowego a jej wartość wynosiła minimum 100.000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy). W
przypadku zamiaru wykazania się przez wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi
powtarzającej się lub ciągłej (będącej w trakcie realizacji), zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert część usługi została już wykonana na kwotę
co najmniej 100.000,00 zł brutto, a realizacja wykonanej części usługi trwała przez okres całego
sezonu zimowego (część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymóg
określone przez zamawiającego).
UWAGA – Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania usług w ramach wymaganego
warunku doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony:
- samodzielnie przez wykonawcę, lub
- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy doświadczenie, lub
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - samodzielnie przez
minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
Do przeliczenia na PLN (polski złoty) wartości wskazanych w dokumentach złożonych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż
PLN, dokona się przeliczenia waluty według tabeli kursów średnich opublikowanych przez
Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu wykonania zamówienia przez wykonawcę lub w dniu
wydania informacji w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej, a jeśli w tym dniu kursu nie
ogłoszono, to według kursu ostatnio przed tą datą ogłoszonego.
b) wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje niezbędnymi urządzeniami
technicznymi do wykonania niniejszego zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami, tj.:
Składając ofertę w zakresie Zadania – nr 1:
- zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – w ilości 3 sztuk,
- pług wirowy – w ilości 1 sztuki,
- pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 2.0 t i
szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki,
- samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk,
- ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki.
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Składając ofertę w zakresie Zadania – nr 2:
- zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – w ilości 2 sztuk,
- pług wirowy – w ilości 1 sztuki,
- pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 2.0 t i
szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki,
- samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk,
- ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki.
Składając ofertę w zakresie Zadania – nr 3:
- zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – w ilości 2 sztuk,
- pług wirowy – w ilości 1 sztuki,
- pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 2.0 t i
szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki,
- samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk,
- ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki.
UWAGA – Składając ofertę cenową na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg ZUD w
zakresie kilku Zadań wymagany sprzęt należy zapewnić z osobna dla każdego z zadania. Przez
co należy rozumieć, że nie dopuszcza się wykazania jednej jednostki sprzętowej do kilku Zadań
jednocześnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych: 
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1076 i 1086),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie
oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
– sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się 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 lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa w niniejszym
punkcie będzie wynikało, że wykonawca wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę zimowego utrzymania dróg na drogach o
kategorii nie niższej niż powiatowe, która trwała nieprzerwanie przez okres całego sezonu zimowego a
jej wartość wynosiła minimum 100.000,00 zł brutto, wraz z załączeniem dowodów określających, że ta
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usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. 
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj.
sprzętem umożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia – sporządzonego z osobna
dla każdego Zadania – załącznik nr 5 do SWZ.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa w niniejszym
punkcie będzie wynikało, że wykonawca dysponuje:
Składając ofertę w zakresie Zadania – nr 1:
- zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – w ilości 3 sztuk,
- pług wirowy – w ilości 1 sztuki,
- pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 2.0 t i szerokości
roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki,
- samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk,
- ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki.
Składając ofertę w zakresie Zadania – nr 2:
- zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – w ilości 2 sztuk,
- pług wirowy – w ilości 1 sztuki,
- pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 2.0 t i szerokości
roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki,
- samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk,
- ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki.
Składając ofertę w zakresie Zadania – nr 3:
- zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – w ilości 2 sztuk,
- pług wirowy – w ilości 1 sztuki,
- pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 2.0 t i szerokości
roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki,
- samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk,
- ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki..

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ. 
2. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód
tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w punkcie 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1,
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. 
5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o których mowa w niniejszym punkcie, zamawiający żąda od
wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 17 SWZ.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
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podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej w punkcie 5,
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych
wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia
wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy
wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na
zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 
8. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę
składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej
samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie,
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową na poszczególne Zadania
wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium (łączna wartość wadium dla 3 Zadań wynosi
11.700,00 zł (słownie złotych: jedenaście tysięcy siedemset) w odpowiedniej wysokości, dla
każdego z Zadań, na które wykonawca składa ofertę przetargową, tj. do: Zadania nr 1 –
4.100,00 zł, Zadania nr 2 – 4.300,00 zł oraz Zadania nr 3 – 3.300,00 zł. 2. Wadium wnosi się
przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą. 3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z
jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 4. Wadium może być
wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) Pieniądzu,
2) Gwarancjach bankowych, 3) Gwarancjach ubezpieczeniowych, 4) Poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 310, 836 i
1572). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Starostwa Powiatowego w Zakopanem: Podhalański Bank Spółdzielczy o/Zakopane numer
rachunku: 31 8821 0009 0000 0000 1225 0009 z dopiskiem „wadium przetargowe –
ZP.272.7.2021”. 6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których
mowa w punkcie 2–4 powyżej, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej. 7. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z
chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, przed upływem
terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako termin składania
ofert). 8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających
zamawiającemu wypłacenie wadium. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub
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wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10. Okoliczności, zasady i terminy zwrotu
wadium jak również ewentualnego jego zatrzymania zostały określone w art. 98 ustawie PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do
oferty należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z
umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia czego niezbędne będzie
załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia
dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta
musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące
wspólnie. 
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, o którym mowa w punkcie 5.4).4a) niniejszego Ogłoszenia, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia złożą w formularzu ofertowym oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w punkcie 5.6 niniejszego ogłoszenia, składa każdy z wykonawców z osobna. 
6. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Dopuszczalność zmiany postanowień zawartej umowy oraz warunki takiej zamiany zostały
szczegółowo określone w § 20 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do przedmiotowej
Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności: 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w przypadku, i na
zasadach szczegółowo określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz
niniejszym paragrafie.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w § 7
niniejszej umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za realizację usług
będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z dniem
wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT, przy czym zmianie ulega
cena brutto natomiast cena netto pozostaje bez zmian.
3. Ponadto możliwość zmiany treści umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia,
którejkolwiek z poniższych okoliczności:
1) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
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2) Jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację
przedmiotu umowy,
3) Jeżeli nastąpi zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy którejkolwiek ze stron
umowy,
4) Jeżeli nastąpi zmiana numerów telefonów, e-maili i faksów którejkolwiek ze stron umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl zakładka Lista przetargów PZP /
Aktualne / W toku / Nr postępowania: ZP2272.7.2021

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Terminy wykonania zamówienia:
Zamawiający informuje, że określone w niniejszym ogłoszeniu w punkcie 4.2.10.) okresy
realizacji zamówienia dla poszczególnych części zamówienia, zgodnie z postanowieniami
punktu 9.1 przedmiotowej SWZ wynoszą:
Zamawiający informuje, że usługi objęta niniejszym postępowaniem przetargowym mają być
realizowane w zakresie Zadania nr 1, nr 2 i nr 3 w następujących wymaganych terminach:
a) W zakresie zimowego utrzymania dróg, mostów i chodników: w terminie od dnia 01
października 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2022 roku.
b) W zakresie usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa
drogowego dróg powiatowych: na wezwanie zamawiającego nie później niż do dnia 30 kwietnia
2022 roku.
c) W zakresie pozimowego sprzątania dróg: w terminie 20 dni od dnia powiadomienia
wykonawcy o rozpoczęciu sprzątania, zakończenie nie później niż do dnia 20 maja 2022 roku.
2. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi
Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez
zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w
Formularzu Ofertowym. 
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1913),
które wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku np. z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia
„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca zobowiązany jest, wraz z
przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby
uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w
sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy
przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez zamawiającego jako bezskuteczne
ze względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania
poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy pzp.
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	Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2021/2022
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT TATRZAŃSKI
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893121
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. Chramcówki 15
	1.5.2.) Miejscowość: Zakopane
	1.5.3.) Kod pocztowy: 34-500
	1.5.4.) Województwo: małopolskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski
	1.5.7.) Numer telefonu: +48 182017100
	1.5.8.) Numer faksu: +48 182017104
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiat.tatry.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat.tatry.pl
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a01671e2-00ec-11ec-b885-f28f91688073
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00154796/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-19 15:25
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004402/03/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
	2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy eZamawiający udostępnionej pod adresem: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl zakładka Lista przetargów PZP/Aktualne/W toku/Nr postępowania: ZP.272.7.2021.  2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy wraz z załącznikami oraz uzupełnienia na wezwanie oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy eZamawiający udostępnionej pod adresem: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl zakładka Lista przetargów PZP/Aktualne/W toku/Nr postępowania: ZP.272.7.2021.  3. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zp@powiat.tatry.pl.  Adres strony internetowej: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie e-Zamawiający (Marketplanet) i wówczas ma możliwość: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji zadawania pytań (prowadzenia korespondencji z zamawiającym).  2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w regulaminie korzystania z Platformy eZamawiający dostępnym na stronie internetowej pod adresem: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy. 3. Szczegółowe instrukcje, wytyczne i wzory korzystania z Platformy eZamawiający przez wykonawców, w tym w szczególności sposób podpisania i złożenia oferty przetargowej, prowadzenia komunikacji są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=powiat-tatry&MP_module=main. 4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem platformy eZamawiający udostępnionej pod adresem: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń (innych niż oferta wykonawcy wraz z załącznikami oraz uzupełnienia na wezwanie oferty) za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zp@powiat.tatry.pl.  5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej w zalecanym formacie danych np.: .pdf, .doc, docx lub w jednym z formatów danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 roku, poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320) i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Tatrzański, ulica Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, kontakt: telefon (+48 18) 20-239-14, fax (+48 18) 20-17-104, adres e-mail: sekretariat@tatry.pl; b) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych odbywa się osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem w Wydziale Organizacyjnym, bądź telefonicznie (+48 18) 20-239-63, adres e-mail: iod@powiat.tatry.pl; c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania właściwych prac w ramach zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2021/2022”, znak sprawy: ZP.272.7.2021, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji; d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Ponadto zamawiający informuje, że wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 2. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany do złożenia w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ) niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.7.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.5.) Wartość zamówienia: 787037,04 PLN
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 3
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2022-05-20
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej, której nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, związanej z nadmiernym opadem i zaleganiem śniegu w okresie trwania umowy, przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP w zakresie Zimowym Utrzymaniem Dróg będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego. 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone niniejsze zamówienie zobowiązany będzie do świadczenia dodatkowej usługi związanej z ZUD w sytuacji, o której mowa powyżej w punkcie 1, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w którym zastosowane będą stawki cenowe nie wyższe niż zastosowane w zamówieniu podstawowym.
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 94,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu
	4.3.6.) Waga: 6,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2022-05-20
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej, której nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, związanej z nadmiernym opadem i zaleganiem śniegu w okresie trwania umowy, przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP w zakresie Zimowym Utrzymaniem Dróg będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego. 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone niniejsze zamówienie zobowiązany będzie do świadczenia dodatkowej usługi związanej z ZUD w sytuacji, o której mowa powyżej w punkcie 1, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w którym zastosowane będą stawki cenowe nie wyższe niż zastosowane w zamówieniu podstawowym.
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 94,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu
	4.3.6.) Waga: 6,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2022-05-20
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 1. Zamawiający informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej, której nie można było przewidzieć w chwili wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, związanej z nadmiernym opadem i zaleganiem śniegu w okresie trwania umowy, przewiduje się możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy PZP w zakresie Zimowym Utrzymaniem Dróg będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 10 % wartości zamówienia podstawowego. 2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone niniejsze zamówienie zobowiązany będzie do świadczenia dodatkowej usługi związanej z ZUD w sytuacji, o której mowa powyżej w punkcie 1, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w którym zastosowane będą stawki cenowe nie wyższe niż zastosowane w zamówieniu podstawowym.
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według kryteriów
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 94,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu
	4.3.6.) Waga: 6,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:  1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:  1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda: a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało, że wykonawca wykonał a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę zimowego utrzymania dróg na drogach o kategorii nie niższej niż powiatowe, która trwała nieprzerwanie przez okres całego sezonu zimowego a jej wartość wynosiła minimum 100.000,00 zł brutto, wraz z załączeniem dowodów określających, że ta usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.  b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj. sprzętem umożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia – sporządzonego z osobna dla każdego Zadania – załącznik nr 5 do SWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało, że wykonawca dysponuje: Składając ofertę w zakresie Zadania – nr 1: - zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – w ilości 3 sztuk, - pług wirowy – w ilości 1 sztuki, - pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki, - samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, - ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki. Składając ofertę w zakresie Zadania – nr 2: - zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – w ilości 2 sztuk, - pług wirowy – w ilości 1 sztuki, - pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki, - samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, - ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki. Składając ofertę w zakresie Zadania – nr 3: - zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – w ilości 2 sztuk, - pług wirowy – w ilości 1 sztuki, - pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki, - samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, - ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki..
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-tatry.ezamawiajacy.pl zakładka Lista przetargów PZP / Aktualne / W toku / Nr postępowania: ZP2272.7.2021
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 11:15
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-25

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


