
POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI
Siedziba: 90-113 t.óriż. ul. Sfenldewicza 3
; ON: 4^05/649 NIP W-1fi-3fi-57?

RGRiOŚ. 272.2.18.2019
Łódź, dnia 22.11.2019 r.

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU NA BIEŻĄCE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG
POWIATOWYCH NA OBSZARZE GMINY ANDRESPOL W 2020 R.

prowadzonego w trybie konkursu ofert dla zamówienia o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. póz. 1843).
l) Nazwa przedmiotu zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol.
Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV:
90.62.00.00-9 usługi odśnieżania
90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzenia
2. Zamawiający
Powiat Łódzki Wschodni z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź.
3. Opis stanu istniejącego
Drogi powiatowe na terenie gminy Andrespol zaliczone są do klasy technicznej „Z" - drogi
zbiorcze. Wszystkie drogi powiatowe są jednojezdniowe o dwóch pasach ruchu (po jednym
w każdą stronę) o nawierzchni bitumicznej. Całkowita długość dróg przewidziana do
zimowego utrzymania wynosi 14 786 m. Lokalizację dróg na obszarze gminy Andrespol
zobrazowano na mapie stanowiącej załącznik nr 4. Szczegółowe zestawienie dróg, ich
długości i typ umieszczono w załączniku nr 5.
4. Przedmiot zamówienia
W zakres robót objętych zimowym utrzymaniem dróg wchodzi:

l) zgarnianie i uprzątanie śniegu,
2) zgarnianie błota pośniegowego,
3) zwalczanie gołoledzi i śliskości pośniegowej,
4) zbieranie skutego lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z pasów drogowych

przez właścicieli nieruchomości do nich przyległych
na wszystkich jezdniach, zatokach autobusowych, chodnikach i drogach rowerowych ujętych
w załączniku nr 5.

Ustala się dwa standardy zimowego utrzymania dróg:
Standard I

Jezdnia odśnieżona, śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami
utwardzonymi.
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Błoto pośniegowe może występować do 4 godzin, przy czym nie dopuszcza się występowania
zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu.
Utrzymanie zimowe w standardzie l dotyczy dróg: nr 2911E, 2912E i1130E.
Standard II

Jezdnia odśnieżona, śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości jezdni.
Błoto pośniegowe może występować do 6 godzin, dopuszcza się występowanie zajeżdżonej
warstwy śniegu o grubości nieutrudniającej ruchu.
Utrzymanie zimowe w standardzie II dotyczy dróg: nr 2921E, 1234E i 2923E.
Ustala się dwie kolejności odśnieżania dróg:
Kolejność l: drogi nr 2911E i nr 2912E
Kolejność II: drogi nr 2921E, 1234E, 1130E i 2923E.

5. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy wykonać w okresie od l stycznia 2020 r. do 20 kwietnia 2020 r. tylko
w przypadku wystąpienia okoliczności wymagających podjęcia którejkolwiek czynności
wymienionej w ust. 4.

6. Kryterium oceny ofert
l) Cena: 60%

Zamawiający dokona oceny w tym kryterium wg zasady:

cena brutto oferty najtańszej
C = ———-———————-———--.- x 60% x 100 = ilość punktów

cena brutto oferty badanej

W tym kryterium maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać wynosi 60 pkt.
2) Czas rozpoczęcia czynności wymienionych w ust. 4 pkt l), 2) lub 3) liczony od

wystąpienia zjawiska atmosferycznego wymagającego ich podjęcia: 40%
40 punktów - rozpoczęcie akcji w czasie nie dłuższym niż 60 min.
30 punktów - rozpoczęcie akcji w czasie nie dłuższym niż 90 min.
20 punktów - rozpoczęcie akcji w czasie nie dłuższym niż 120 min.
10 punktów - rozpoczęcie akcji w czasie nie dłuższym niż 150 min.
O punktów - rozpoczęcie akcji w czasie dłuższym niż 150 min.

Zamawiający wymaga aby podjęcie czynności określonych w ust. 4 pkt l), 2) lub 3)
nastąpiło w czasie nie dłuższym niż 180 min. od wystąpienia zjawiska
atmosferycznego wymagającego ich podjęcia.
W tym kryterium maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać wynosi 40 pkt.

3) Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane, a suma punktów
stanowić będzie końcową ocenę oferty.

4) Maksymalnie w końcowej ocenie oferty Wykonawca może uzyskać 100 pkt.
5) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie

wymagania niniejszego Ogłoszenia oraz uzyska największą ilość punktów.

7. Sposób wykonania przedmiotu zamówienia
l) Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:
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a) usuwanie śniegu, błota pośniegowego, skutego lodu z jezdni, chodników, dróg
rowerowych i zatok autobusowych,

b) zwalczanie śliskości zimowej i pośniegowej (w pierwszej kolejności na
skrzyżowaniach, łukach i wzniesieniach),

c) utrzymanie posiadanych pojazdów i sprzętu w sprawności technicznej,
d) zakup, przygotowanie i przechowywanie środków chemicznych i kruszyw

naturalnych do posypywania dróg oraz załadunek materiałów na piaskarki,
e) prowadzenie „Dziennego raportu utrzymania zimowego dróg" (zał. nr 6 do

Ogłoszenia) i składanie go wraz z fakturami do siedziby zamawiającego,
f) utrzymywanie mobilnej łączności telefonicznej i e'mail z Zamawiającym.

2) Wykonawca wykona zamówienie przy użyciu własnego sprzętu, własnego personelu
i zakupionych przez siebie materiałów w ramach złożonej ceny ofertowej.

3) Wykonawca realizował będzie zamówienie wg potrzeb na podstawie własnego
doświadczenia i oceny warunków meteorologicznych w oparciu o stan faktyczny
i prognozy krótkoterminowe, a także na polecenie przedstawiciela Zamawiającego we
wszystkie dni kalendarzowe i wszystkie godziny w ciągu doby.

4) O każdym podjętym i zakończonym działaniu wymienionym w ust. 4 Wykonawca
zawiadomi Zamawiającego:
a) w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Łodzi telefonicznie i za pomocą

poczty elektronicznej,
b) poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy za pośrednictwem poczty

elektronicznej i usługi SMS.
5) Ustala się dane kontaktowe, o których mowa w pkt. 4):

tel. 42 205 03 04
tel. 42 205 03 06
tel. 601 501 564
e'mail k.pietrzko@lodzkiwschodni.pl

burzvnski@lodzkiwschQdni.pl

8. Warunki udziału w postępowaniu
l) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
-w tym okresie co najmniej dwóch usług zimowego utrzymania dróg o długości min.
10 km każda oraz załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;

2) Wykonawca wykaże, że dysponuje niezbędnymi do wykonania zamówienia
narzędziami i urządzeniami technicznymi w ilościach nie mniejszych niż wymienione
poniżej:

a) pługo-piaskarka zamontowana na samochodzie ciężarowym o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z pługiem średnim - szt. l
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b) pługo-piaskarka zamontowana na samochodzie ciężarowym o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, z pługiem ciężkim - szt. l

9. Płatności
l) Rozliczenie za wykonane prace następować będzie wg faktycznie wykonanych

jednostek rzeczowych zleconych robót i usług po cenach jednostkowych oraz
stawkach zaoferowanych w formularzu ofertowym.

2) Ceny jednostkowe mają charakter ryczałtowy, uwzględniają wszystkie koszty
realizacji zamówienia, w tym m.in. koszty związane z zatrudnieniem dodatkowych
osób, koszty ubezpieczenia, koszty dojazdów bez względu na stopień inflacji i nie
ulegną zmianie w okresie obowiązywania umowy zawartej na podstawie niniejszego
postępowania.

3) Ilość zamawianych prac wskazanych w formularzu cen jednostkowych, będących
załącznikiem nr l do niniejszego Ogłoszenia są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec
zmianie, z tym że łączna wartość zamawianych prac nie może przekroczyć umownej
wartości wynagrodzenia. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację prac w
wielkościach wskazanych w formularzach cenowych.

4) Zamawiający przewiduje pracę sprzętu w ilości 30 wyjazdów w okresie
obowiązywania zamówienia oraz przyjął do oszacowania ilości usług określonych
wzał. nr l:
a) prędkość przejazdu pługu ciężkiego 10 km/h,
b) prędkość przejazdu pługu średniego 12 km/h,
c) wydatek jednostkowy materiałów do usuwania śliskości zimowej 50-lOOg/m2.

5) Zapłata za wykonanie usług, będących przedmiotem niniejszego zamówienia, może
być dokonana przez Zamawiającego przelewem po wykonaniu prac i potwierdzeniu
ich zgodności z zapisami w „Dziennych raportach zimowego utrzymania dróg"
na podstawie faktur wystawianych na koniec każdego miesiąca.

6) Nie dopuszcza się możliwości waloryzacji ceny ofertowej.

10. Zawartość oferty
l) Wypełniony formularz oferty (zał. nr l do Ogłoszenia),
2) wykaz wykonanych usług zimowego utrzymania dróg zgodnych z wymaganiami

określonymi w ust. 8 pkt l) (zał. nr 2 do Ogłoszenia),
3) referencje lub inne dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt l),
4) wykaz pojazdów i sprzętu przeznaczonego do wykonania zamówienia (zał. nr 3 do

Ogłoszenia),
5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie
wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert),

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie
dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty.
Ocena spełnienia warunków nastąpi wg formuły: "spełnia" - "nie spełnia".
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Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą wg zasady określonej w ust. 6.

11. Dodatkowe informacje dla Oferenta
l) Do odśnieżania chodników i dróg rowerowych należy stosować mini pługi

samojezdne lub montowane do ciągnika, ewentualnie wykonać odśnieżanie ręcznie.
2) Zamawiający ustala termin związania ofertą na 30 dni od daty końcowej składania

ofert określonej w ust. 12.
3) Płatności nastąpią każdorazowo przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni od

daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury po przedstawieniu „Dziennego
raportu utrzymania zimowego dróg".

4) Zamawiający nie dopuszcza w zamówieniu składania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych.

5) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od udzielenia zamówienia bez
podania przyczyny.

12. Istotne informacje dotyczące umowy:
l) Umowa zostanie zawarta na czas określony tj. od l stycznia 2020 r. do 20 kwietnia

2020 r.
2) W umowie ustalone zostaną niżej określone kary za niezgodne z określonymi

w niniejszym Ogłoszeniu warunkami wykonania zamówienia:
a) za przekroczenie deklarowanego w ofercie terminu rozpoczęcia czynności

wymienionych w ust. 4 pkt l), 2) lub 3) - 200,00 zł za każdą godzinę opóźnienia,
b) za brak podjęcia czynności wymienionych w ust. 4 pkt l), 2) lub 3) w czasie 180

min. od wydania polecenia przez wymienionych w umowie przedstawicieli
Zamawiającego - 5 000,00 zł,

c) za brak powiadomienia w sposób określony w ust. 7 pkt 4) i 5) o rozpoczęciu lub
zakończeniu czynności wymienionych w ust. 4-1 000,00 zł.

13. Miejsce i termin i forma składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. do godz. 15°°

osobiście na piśmie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi 6 piętro pokój 606,
90-113 Łódź ul. Sienkiewicza 3,
faxem:nr426329311,
email: powiat@lodzkiwschodni.pl (nie wymaga się zabezpieczenia oferty złożonej
drogą elektroniczną bezpiecznym podpisem elektronicznym),

Oferta złożona na załączonym druku powinna zawierać:
l) cenę brutto usługi,
2) wykaz wykonanych usług zimowego utrzymania dróg zgodnych z wymaganiami

określonymi w ust. 8 pkt l) (zał. nr 2 do Ogłoszenia),
3) referencje lub inne dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt l),
4) wykaz pojazdów i sprzętu przeznaczonego do wykonania zamówienia (zał. nr 3 do

Ogłoszenia),

5) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
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rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie
wcześniej niż na 6 miesięcy przed terminem składania ofert).

NACZELNII^^DZIAŁU
Rozwoju pśsfi^larczego,

Rolnictwa yÓ^t&j^Środp^ieka

rzyriskiI.
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Zał. nr l
Zamawiający:
Powiat Łódzki Wschodni
ul. Sienkiewicza 3
90-113 Łódź

Wykonawca:.........

(Nazwa, adres):....

Tel/fax: ................

e'mail: ................

Formularz ofertowy

Przedmiot przetargu:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Andrespol
l. Jednostkowe ceny usługi:

LP. Asortyment Jednostka miary Przewidywana
Ilość usług

Cena
Jednostkowa

(netto) zł

Wartość usług
(netto) zł

l. Piaskarko-solarka
+ pług średni
godzina pracy mth 50
cena za l km km 450

2. Piaskarko-solarka
+ pług ciężki
godzina pracy mth 60
cena za l km km 450

3. Ciągnik+piaskarko
-solarka +pług
godzina pracy mth 40
cena za l km km 300

4. Mieszanka pisaku
z solą
stosunek soli do piasku 1:3 Mg 100
czysta sól Mg 10

5. Ogółem cena oferty

/podpis osoby upoważnionej do
występowania w imieniu Wykonawcy/



2. Ogółem cena oferty netto: ................................................................................................

słownie:................................................................................................................................

3. Wartość podatku VAT.........................................................................................................

słownie:................................................................................................................................

4. Ogółem cena oferty brutto: ................................................................................................

słownie:................................................................................................................................

5. Deklarowany czas przystąpienia do usuwania skutków wystąpienia zjawisk
atmosferycznych wymagających podjęcia działań Wykonawcy
............ minut słownie: ...................................................................

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje lub będzie dysponował niezbędnym sprzętem
technicznym i wymaganymi pojazdami sprawnymi technicznie.

7. Wykonawca oświadcza, że zimowe utrzymanie dróg wykona zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami branżowymi, przy użyciu materiałów i sprzętu posiadających
wymagane atesty.

/podpis osoby upoważnionej do
występowania w imieniu Wykonawcy/



Zał. nr 2

Wykaz wykonanych usług zimowego utrzymania dróg zgodnych

Lp. [ Podmiot, na rzecz którego
wykonano usługę

Przedmiot wykonanych
usług

zgodnie z zamówieniem

Długość dróg
objętych

zamówieniem

Termin realizacji
usługi

(rozpoczęcie -
zakończenie)

/podpis osoby upoważnionej do
występowania w imieniu Wykonawcy/



Zał.nr3

Wykaz pojazdów i sprzętu przeznaczonego do wykonania zamówienia

Lp. l Rodzaj sprzętu, istotne dane techniczne potwierdzające
spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Ilość Podstawa dysponowania
zasobami

/podpis osoby upoważnionej do
występowania w imieniu Wykonawcy/



Zał. nr 4
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Zał. nr 5

Szczegółowe zestawienie dróg
objętych przedmiotem zamówienia

LP. Nr
drogi

Długość
drogi
/m/

Przekrój
poprzeczny

Długość chodników
i dróg rowerowych

l 2911E 3343
drogowy z poboczami gruntowymi 1= 1,50 km
półuliczny z chodnikiem przyjezdniowym 1= 1,50 km
uliczny z chodnikami przyjezdniowymi \= 0,35 km

chodniki 1=2 000 m

2 2921E 2486 drogowy z poboczami gruntowymi 1= 2,00 km
półuliczny z chodnikiem przyjezdniowym 1= 0,50 km

chodniki 1=600 m

3 1234E 379 l drogowy z poboczami gruntowymi

4 2912E* 7259
drogowy z poboczami gruntowymi \= 1,00 km
półuliczny z chodnikiem przyjezdniowym 1= 2,30 km
uliczny z chodnikami przyjezdniowymi 1= 4,00 km

chodniki 1=4,80 km
drogi
rowerowe 1= 4,60 km

5 1130E 506 l półuliczny z chodnikiem przyjezdniowym 1=0,500 km | chodniki 1=0,50 km
6 2923E 813 drogowy z poboczami gruntowymi

W ciągach dróg powiatowych zlokalizowanych jest 14 zatok autobusowych: 11 w drodze
nr 2912E i 3 w drodze nr 2911E oraz trzy pętle autobusowe na drodze nr 2912E, nr 1130E
J2921E

* Z zimowego utrzymania wyłączony odcinek ul. Brzezińskiej od skrzyżowania
z ul. Turystyczną w Andrespotu do ul. Sienkiewicza w Bedoniu (650 m)



Zał. nr 6

Dzienny raport zimowego utrzymania dróg
(sporządzany tylko na dzień fizycznego wykonywania usługi)

data dzienna (dd mm rr) ..

LP. Użyty sprzęt
Godziny pracy

sprzętu
od .... do ....

Łączny czas
pracy

sprzętu

Ilość zużytej
mieszanki Trasa przejazdu

Ilość
/km/

/podpis Wykonawcy/ /potwierdzenie wykonanych
prac przez przedstawiciela

Zamawiającego /


