
Dz.U./S S200
16/10/2019
486208-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 17

16/10/2019 S200
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 17

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486208-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Batowice: Usługi odśnieżania
2019/S 200-486208

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego
ul. Karola Wojtyły 106
Batowice
32-086
Polska
Osoba do kontaktów: zagadnienia merytoryczne: Joanna Czerpak, Jan Czyżewski – Wydział Rozwoju i
Współpracy, zagadnienia proceduralne: Marcin Hasior, Michał Kudła –Zespół ds. Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 126221010
E-mail: zp@zdpk.krakow.pl 
Faks:  +48 126221012
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zdpk.krakow.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zdpk.krakow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka budżetowa samorządu terytorialnego powiatu krakowskiego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: drogownictwo

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

II.1.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu krakowskiego w sezonie 2019/2020 z podziałem na 8 zadań.

mailto:zp@zdpk.krakow.pl
http://www.zdpk.krakow.pl
www.zdpk.krakow.pl
https://epuap.gov.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl
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Numer referencyjny: ZP/271/90/19

II.1.2) Główny kod CPV
90620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krakowskiego w
sezonie 2019/2020 z podziałem na 8 zadań.
Szczegółowy wykaz i długość poszczególnych dróg na danym zadaniu przedstawia załącznik nr 1 do ST.
2. Szczegółowy zakres prac przy zimowym utrzymaniu dróg obejmuje:
— odśnieżanie jezdni i poboczy,
— usuwanie śliskości zimowej,
— dyżur ludzi i sprzętu,
— patrolowanie dróg,
— pozimowe sprzątanie.
3. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące zimowego utrzymania dróg przedstawia specyfikacja
techniczna.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu krakowskiego wg zad. nr 1 - gminy Świątniki Górne, Mogilany
oraz ulica Leśna w Skawinie o łącznej dł. dróg 57,9 km.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe powiatu krakowskiego na terenie gminy Świątniki Górne, Mogilany oraz ulica Leśna w
Skawinie o łącznej dł. dróg 57,9 km.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy zakres prac przy zimowym utrzymaniu dróg obejmuje:
— odśnieżanie jezdni i poboczy,
— usuwanie śliskości zimowej,
— dyżur ludzi i sprzętu,
— patrolowanie dróg,
— pozimowe sprzątanie.
2. Termin wykonania zamówienia.
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Zakres usług każdego zadania ustala się na okres zimowego utrzymania dróg sezonu:
— od 1.11.2019 do 31.3.2020 – okres akcji zimowego utrzymania dróg (AZUD),
— od 1.4.2020 do 15.4.2020 pozimowe sprzątanie - w terminie do 15 dni od zakończenia okresu akcji
zimowego utrzymania dróg (AZUD) sezonu.
Okres zimowego utrzymania dróg może zostać skrócony ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne.
W przypadku panujących warunków zimowych w miesiącach październiku lub kwietniu i związku z tym z
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg okres zimowy może zostać wydłużony, co
zostanie potwierdzone stosowanym aneksem do umowy.
3. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące zimowego utrzymania dróg przedstawia specyfikacja
techniczna.
4. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz potrzeb zamawiającego, wykonawca
przyjmując do realizacji zimowe utrzymanie dróg zapewnia:
4.1 utrzymanie zimowe dróg zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną dotyczącą prac związanych z
odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych zgodnie z przyjętym standardem, załącznik nr 2
do ST,
4.2 ilość jednostek sprzętowo-transportowych o stanie technicznym gwarantującym utrzymanie przejezdności
na drogach (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) zgodnie z ST,
4.3 materiały do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej zgodnie z ST,
4.4 magazyny do składowania materiałów przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg,
4.5 prowadzenie ewidencji pracy sprzętu w formie uzgodnionej z zamawiającym,
4.6 zapewnienie stałej łączności ze sprzętem pracującym w terenie,
4.7 prowadzenie zapisów o interwencjach, przekazywanie informacji o stanie dróg w formie meldunków do
ZDPK w godzinach wyznaczonych przez zamawiającego,
4.8 po zakończeniu sezonu akcji zimowego utrzymania dróg, pozimowe oczyszczanie dróg jezdni w
szczególności wzdłuż krawężników, korytek betonowych umiejscowionych bezpośrednio przy krawędzi jezdni
oraz chodników zlokalizowanych w ciągach utrzymywanych dróg powiatowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 15/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu krakowskiego wg zad. nr 2 - gmina Skawina oraz odc. dróg
przebiegających przez teren gm. Mogilany o łącznej dł. dróg 59,2 km.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe powiatu krakowskiego na terenie gminy Skawina oraz odc. dróg przebiegających przez teren
gm. Mogilany o łącznej dł. dróg 59,2 km.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy zakres prac przy zimowym utrzymaniu dróg obejmuje:
— odśnieżanie jezdni i poboczy,
— usuwanie śliskości zimowej,
— dyżur ludzi i sprzętu,
— patrolowanie dróg,
— pozimowe sprzątanie.
2. Termin wykonania zamówienia.
Zakres usług każdego zadania ustala się na okres zimowego utrzymania dróg sezonu:
— od 1.11.2019 do 31.3.2020 – okres akcji zimowego utrzymania dróg (AZUD),
— od 1.4.2020 do 15.4.2020 pozimowe sprzątanie - w terminie do 15 dni od zakończenia okresu akcji
zimowego utrzymania dróg (AZUD) sezonu.
Okres zimowego utrzymania dróg może zostać skrócony ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne.
W przypadku panujących warunków zimowych w miesiącach październiku lub kwietniu i związku z tym z
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg okres zimowy może zostać wydłużony, co
zostanie potwierdzone stosowanym aneksem do umowy.
3. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące zimowego utrzymania dróg przedstawia specyfikacja
techniczna.
4. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz potrzeb zamawiającego, wykonawca
przyjmując do realizacji zimowe utrzymanie dróg zapewnia:
4.1 utrzymanie zimowe dróg zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną dotyczącą prac związanych z
odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych zgodnie z przyjętym standardem, załącznik nr 2
do ST,
4.2 ilość jednostek sprzętowo-transportowych o stanie technicznym gwarantującym utrzymanie przejezdności
na drogach (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) zgodnie z ST,
4.3 materiały do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej zgodnie z ST,
4.4 magazyny do składowania materiałów przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg,
4.5 prowadzenie ewidencji pracy sprzętu w formie uzgodnionej z zamawiającym,
4.6 zapewnienie stałej łączności ze sprzętem pracującym w terenie,
4.7 prowadzenie zapisów o interwencjach, przekazywanie informacji o stanie dróg w formie meldunków do
ZDPK w godzinach wyznaczonych przez zamawiającego,
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4.8 po zakończeniu sezonu akcji zimowego utrzymania dróg, pozimowe oczyszczanie dróg jezdni w
szczególności wzdłuż krawężników, korytek betonowych umiejscowionych bezpośrednio przy krawędzi jezdni
oraz chodników zlokalizowanych w ciągach utrzymywanych dróg powiatowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 15/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu krakowskiego wg zad. nr 3 - gminy Czernichów, Liszki oraz odc.
dróg przebiegających przez teren gm. Krzeszowice o łącznej dł. dróg 92,2 km.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe powiatu krakowskiego na terenie gminy Czernichów, Liszki oraz odc. dróg przebiegających
przez teren gm. Krzeszowice o łącznej dł. dróg 92,2 km.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy zakres prac przy zimowym utrzymaniu dróg obejmuje:
— odśnieżanie jezdni i poboczy,
— usuwanie śliskości zimowej,
— dyżur ludzi i sprzętu,
— patrolowanie dróg,
— pozimowe sprzątanie.
2. Termin wykonania zamówienia.
Zakres usług każdego zadania ustala się na okres zimowego utrzymania dróg sezonu:
— od 1.11.2019 do 31.3.2020 – okres akcji zimowego utrzymania dróg (AZUD),



Dz.U./S S200
16/10/2019
486208-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 6 / 17

16/10/2019 S200
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6 / 17

— od 1.4.2020 do 15.4.2020 pozimowe sprzątanie - w terminie do 15 dni od zakończenia okresu akcji
zimowego utrzymania dróg (AZUD) sezonu.
Okres zimowego utrzymania dróg może zostać skrócony ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne.
W przypadku panujących warunków zimowych w miesiącach październiku lub kwietniu i związku z tym z
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg okres zimowy może zostać wydłużony, co
zostanie potwierdzone stosowanym aneksem do umowy.
3. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące zimowego utrzymania dróg przedstawia specyfikacja
techniczna.
4. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz potrzeb zamawiającego, wykonawca
przyjmując do realizacji zimowe utrzymanie dróg zapewnia:
4.1 utrzymanie zimowe dróg zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną dotyczącą prac związanych z
odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych zgodnie z przyjętym standardem, załącznik nr 2
do ST,
4.2 ilość jednostek sprzętowo-transportowych o stanie technicznym gwarantującym utrzymanie przejezdności
na drogach (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) zgodnie z ST,
4.3 materiały do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej zgodnie z ST,
4.4 magazyny do składowania materiałów przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg,
4.5 prowadzenie ewidencji pracy sprzętu w formie uzgodnionej z zamawiającym,
4.6 zapewnienie stałej łączności ze sprzętem pracującym w terenie,
4.7 prowadzenie zapisów o interwencjach, przekazywanie informacji o stanie dróg w formie meldunków do
ZDPK w godzinach wyznaczonych przez zamawiającego,
4.8 po zakończeniu sezonu akcji zimowego utrzymania dróg, pozimowe oczyszczanie dróg jezdni w
szczególności wzdłuż krawężników, korytek betonowych umiejscowionych bezpośrednio przy krawędzi jezdni
oraz chodników zlokalizowanych w ciągach utrzymywanych dróg powiatowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 15/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu krakowskiego wg zadania nr 4 - gmina Krzeszowice oraz odc.
dróg przebiegających przez teren gm. Zabierzów o łącznej dł. dróg 87,4 km.
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe powiatu krakowskiego na terenie gminy Krzeszowice oraz odc. dróg przebiegających przez
teren gm. Zabierzów o łącznej dł. dróg 87,4 km.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy zakres prac przy zimowym utrzymaniu dróg obejmuje:
— odśnieżanie jezdni i poboczy,
— usuwanie śliskości zimowej,
— dyżur ludzi i sprzętu,
— patrolowanie dróg,
— pozimowe sprzątanie.
2. Termin wykonania zamówienia.
Zakres usług każdego zadania ustala się na okres zimowego utrzymania dróg sezonu:
— od 1.11.2019 do 31.3.2020 – okres akcji zimowego utrzymania dróg (AZUD),
— od 1.4.2020 do 15.4.2020 pozimowe sprzątanie - w terminie do 15 dni od zakończenia okresu akcji
zimowego utrzymania dróg (AZUD) sezonu.
Okres zimowego utrzymania dróg może zostać skrócony ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne.
W przypadku panujących warunków zimowych w miesiącach październiku lub kwietniu i związku z tym z
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg okres zimowy może zostać wydłużony, co
zostanie potwierdzone stosowanym aneksem do umowy.
3. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące zimowego utrzymania dróg przedstawia specyfikacja
techniczna.
4. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz potrzeb zamawiającego, wykonawca
przyjmując do realizacji zimowe utrzymanie dróg zapewnia:
4.1 utrzymanie zimowe dróg zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną dotyczącą prac związanych z
odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych zgodnie z przyjętym standardem, załącznik nr 2
do ST,
4.2 ilość jednostek sprzętowo-transportowych o stanie technicznym gwarantującym utrzymanie przejezdności
na drogach (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) zgodnie z ST,
4.3 materiały do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej zgodnie z ST,
4.4 magazyny do składowania materiałów przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg,
4.5 prowadzenie ewidencji pracy sprzętu w formie uzgodnionej z zamawiającym,
4.6 zapewnienie stałej łączności ze sprzętem pracującym w terenie,
4.7 prowadzenie zapisów o interwencjach, przekazywanie informacji o stanie dróg w formie meldunków do
ZDPK w godzinach wyznaczonych przez zamawiającego,
4.8 po zakończeniu sezonu akcji zimowego utrzymania dróg, pozimowe oczyszczanie dróg jezdni w
szczególności wzdłuż krawężników, korytek betonowych umiejscowionych bezpośrednio przy krawędzi jezdni
oraz chodników zlokalizowanych w ciągach utrzymywanych dróg powiatowych.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 15/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu krakowskiego wg zad. nr 5 - gminy Zabierzów, Wielka Wieś oraz
odc. dróg przebiegających przez teren gm. Liszki, Krzeszowice o łącznej dł. dróg 56,1 km.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe powiatu krakowskiego na terenie gminy Zabierzów, Wielka Wieś oraz odc. dróg
przebiegających przez teren gm. Liszki, Krzeszowice o łącznej dł. dróg 56,1 km.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy zakres prac przy zimowym utrzymaniu dróg obejmuje:
— odśnieżanie jezdni i poboczy,
— usuwanie śliskości zimowej,
— dyżur ludzi i sprzętu,
— patrolowanie dróg,
— pozimowe sprzątanie.
2. Termin wykonania zamówienia.
Zakres usług każdego zadania ustala się na okres zimowego utrzymania dróg sezonu:
— od 1.11.2019 do 31.3.2020 – okres akcji zimowego utrzymania dróg (AZUD),
— od 1.4.2020 do 15.4.2020 pozimowe sprzątanie - w terminie do 15 dni od zakończenia okresu akcji
zimowego utrzymania dróg (AZUD) sezonu.
Okres zimowego utrzymania dróg może zostać skrócony ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne.
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W przypadku panujących warunków zimowych w miesiącach październiku lub kwietniu i związku z tym z
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg okres zimowy może zostać wydłużony, co
zostanie potwierdzone stosowanym aneksem do umowy.
3. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące zimowego utrzymania dróg przedstawia specyfikacja
techniczna.
4. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz potrzeb zamawiającego, wykonawca
przyjmując do realizacji zimowe utrzymanie dróg zapewnia:
4.1 utrzymanie zimowe dróg zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną dotyczącą prac związanych z
odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych zgodnie z przyjętym standardem, załącznik nr 2
do ST;
4.2 ilość jednostek sprzętowo-transportowych o stanie technicznym gwarantującym utrzymanie przejezdności
na drogach (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) zgodnie z ST;
4.3 materiały do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej zgodnie z ST;
4.4 magazyny do składowania materiałów przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg;
4.5 prowadzenie ewidencji pracy sprzętu w formie uzgodnionej z zamawiającym;
4.6 zapewnienie stałej łączności ze sprzętem pracującym w terenie;
4.7 prowadzenie zapisów o interwencjach, przekazywanie informacji o stanie dróg w formie meldunków do
ZDPK w godzinach wyznaczonych przez zamawiającego;
4.8 po zakończeniu sezonu akcji zimowego utrzymania dróg, pozimowe oczyszczanie dróg jezdni w
szczególności wzdłuż krawężników, korytek betonowych umiejscowionych bezpośrednio przy krawędzi jezdni
oraz chodników zlokalizowanych w ciągach utrzymywanych dróg powiatowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 15/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu krakowskiego wg zadania nr 6 - gminy Jerzmanowice-Przeginia,
Sułoszowa oraz odc. drogi 2134K przebiegający przez teren gm. Skała o łącznej dł. dróg 41,3 km.
Część nr: 6
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe powiatu krakowskiego na terenie gminy Jerzmanowice-Przeginia, Sułoszowa oraz odc. drogi
2134K przebiegający przez teren gm. SKAŁA o łącznej dł. dróg 41,3 km.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy zakres prac przy zimowym utrzymaniu dróg obejmuje:
— odśnieżanie jezdni i poboczy,
— usuwanie śliskości zimowej,
— dyżur ludzi i sprzętu,
— patrolowanie dróg,
— pozimowe sprzątanie.
2. Termin wykonania zamówienia.
Zakres usług każdego zadania ustala się na okres zimowego utrzymania dróg sezonu:
— od 1.11.2019 do 31.3.2020 – okres akcji zimowego utrzymania dróg (AZUD),
— od 1.4.2020 do 15.4.2020 pozimowe sprzątanie - w terminie do 15 dni od zakończenia okresu akcji
zimowego utrzymania dróg (AZUD) sezonu.
Okres zimowego utrzymania dróg może zostać skrócony ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne.
W przypadku panujących warunków zimowych w miesiącach październiku lub kwietniu i związku z tym z
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg okres zimowy może zostać wydłużony, co
zostanie potwierdzone stosowanym aneksem do umowy.
3. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące zimowego utrzymania dróg przedstawia specyfikacja
techniczna.
4. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz potrzeb zamawiającego, wykonawca
przyjmując do realizacji zimowe utrzymanie dróg zapewnia:
4.1 utrzymanie zimowe dróg zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną dotyczącą prac związanych z
odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych zgodnie z przyjętym standardem, załącznik nr 2
do ST;
4.2 ilość jednostek sprzętowo-transportowych o stanie technicznym gwarantującym utrzymanie przejezdności
na drogach (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) zgodnie z ST;
4.3 materiały do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej zgodnie z ST;
4.4 magazyny do składowania materiałów przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg;
4.5 prowadzenie ewidencji pracy sprzętu w formie uzgodnionej z zamawiającym;
4.6 zapewnienie stałej łączności ze sprzętem pracującym w terenie;
4.7 prowadzenie zapisów o interwencjach, przekazywanie informacji o stanie dróg w formie meldunków do
ZDPK w godzinach wyznaczonych przez zamawiającego;
4.8 po zakończeniu sezonu akcji zimowego utrzymania dróg, pozimowe oczyszczanie dróg jezdni w
szczególności wzdłuż krawężników, korytek betonowych umiejscowionych bezpośrednio przy krawędzi jezdni
oraz chodników zlokalizowanych w ciągach utrzymywanych dróg powiatowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 15/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu krakowskiego wg zadania nr 7 - gminy Michałowice, Iwanowice
oraz odc. drogi nr 2144K przebiegający przez teren gm. Zielonki o łącznej dł. dróg 63 km.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe powiatu krakowskiego na terenie gminy Michałowice, Iwanowice oraz odc. drogi nr 2144K
przebiegający przez teren gm. Zielonki o łącznej dł. dróg 63 km.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy zakres prac przy zimowym utrzymaniu dróg obejmuje:
— odśnieżanie jezdni i poboczy,
— usuwanie śliskości zimowej,
— dyżur ludzi i sprzętu,
— patrolowanie dróg,
— pozimowe sprzątanie.
2. Termin wykonania zamówienia.
Zakres usług każdego zadania ustala się na okres zimowego utrzymania dróg sezonu:
— od 1.11.2019 do 31.3.2020 – okres akcji zimowego utrzymania dróg (AZUD),
— od 1.4.2020 do 15.4.2020 pozimowe sprzątanie - w terminie do 15 dni od zakończenia okresu akcji
zimowego utrzymania dróg (AZUD) sezonu.
Okres zimowego utrzymania dróg może zostać skrócony ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne.
W przypadku panujących warunków zimowych w miesiącach październiku lub kwietniu i związku z tym z
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg okres zimowy może zostać wydłużony, co
zostanie potwierdzone stosowanym aneksem do umowy.
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3. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące zimowego utrzymania dróg przedstawia specyfikacja
techniczna.
4. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz potrzeb zamawiającego, wykonawca
przyjmując do realizacji zimowe utrzymanie dróg zapewnia:
4.1 utrzymanie zimowe dróg zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną dotyczącą prac związanych z
odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych zgodnie z przyjętym standardem, załącznik nr 2
do ST;
4.2 ilość jednostek sprzętowo-transportowych o stanie technicznym gwarantującym utrzymanie przejezdności
na drogach (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) zgodnie z ST;
4.3 materiały do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej zgodnie z ST;
4.4 magazyny do składowania materiałów przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg;
4.5 prowadzenie ewidencji pracy sprzętu w formie uzgodnionej z zamawiającym;
4.6 zapewnienie stałej łączności ze sprzętem pracującym w terenie;
4.7 prowadzenie zapisów o interwencjach, przekazywanie informacji o stanie dróg w formie meldunków do
ZDPK w godzinach wyznaczonych przez zamawiającego;
4.8 po zakończeniu sezonu akcji zimowego utrzymania dróg, pozimowe oczyszczanie dróg jezdni w
szczególności wzdłuż krawężników, korytek betonowych umiejscowionych bezpośrednio przy krawędzi jezdni
oraz chodników zlokalizowanych w ciągach utrzymywanych dróg powiatowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 15/04/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu krakowskiego wg zadania nr 9 - gminy Skała, Iwanowice,
Słomniki o łącznej dł. dróg 80,5 km.
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Drogi powiatowe powiatu krakowskiego na terenie gminy Skała, Iwanowice, Słomniki o łącznej dł. dróg 80,5 km.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Szczegółowy zakres prac przy zimowym utrzymaniu dróg obejmuje:
— odśnieżanie jezdni i poboczy,
— usuwanie śliskości zimowej,
— dyżur ludzi i sprzętu,
— patrolowanie dróg,
— pozimowe sprzątanie.
2. Termin wykonania zamówienia.
Zakres usług każdego zadania ustala się na okres zimowego utrzymania dróg sezonu:
— od 1.11.2019 do 31.3.2020 – okres akcji zimowego utrzymania dróg (AZUD),
— od 1.4.2020 do 15.4.2020 pozimowe sprzątanie - w terminie do 15 dni od zakończenia okresu akcji
zimowego utrzymania dróg (AZUD) sezonu.
Okres zimowego utrzymania dróg może zostać skrócony ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne.
W przypadku panujących warunków zimowych w miesiącach październiku lub kwietniu i związku z tym z
koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg okres zimowy może zostać wydłużony, co
zostanie potwierdzone stosowanym aneksem do umowy.
3. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące zimowego utrzymania dróg przedstawia specyfikacja
techniczna.
4. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz potrzeb zamawiającego, wykonawca
przyjmując do realizacji zimowe utrzymanie dróg zapewnia:
4.1 utrzymanie zimowe dróg zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną dotyczącą prac związanych z
odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych zgodnie z przyjętym standardem, załącznik nr 2
do ST;
4.2 ilość jednostek sprzętowo-transportowych o stanie technicznym gwarantującym utrzymanie przejezdności
na drogach (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) zgodnie z ST;
4.3 materiały do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej zgodnie z ST;
4.4 magazyny do składowania materiałów przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg;
4.5 prowadzenie ewidencji pracy sprzętu w formie uzgodnionej z zamawiającym;
4.6 zapewnienie stałej łączności ze sprzętem pracującym w terenie;
4.7 prowadzenie zapisów o interwencjach, przekazywanie informacji o stanie dróg w formie meldunków do
ZDPK w godzinach wyznaczonych przez zamawiającego;
4.8 po zakończeniu sezonu akcji zimowego utrzymania dróg, pozimowe oczyszczanie dróg jezdni w
szczególności wzdłuż krawężników, korytek betonowych umiejscowionych bezpośrednio przy krawędzi jezdni
oraz chodników zlokalizowanych w ciągach utrzymywanych dróg powiatowych.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 15/04/2020
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczególnych wymagań.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał minimum 1 zamówienie w
zakresie zimowego utrzymania dróg publicznych o długości minimum 20 km.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca złoży „Wykaz usług” - załącznik nr 3 SIWZ wraz z
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie.
2) W zakresie dysponowania osobami skierowanymi do realizacji zamówienia (osobno dla każdego zadania).
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli:
a) dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia (uprawnienia do kierowania jednostkami
sprzętowo-transportowymi) przewidzianymi do realizacji zamówienia.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób –
załącznik nr 4 (osobny dla każdego zadania);
b) wskażą w załączniku nr 4 osobę odpowiedzialną za nadzór i prowadzenie zimowego utrzymania dróg
(dopuszcza się tą samą osobę na więcej niż 1 zadanie).
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani są wskazać tą osobę w wykazie
osób na załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ.
3) W zakresie dysponowania sprzętem wymaganym do realizacji zamówienia (osobno dla każdego zadania).
Dysponują odpowiednim sprzętem i samochodami przystosowanymi do odśnieżania dróg i zwalczania śliskości
zimowej zgodnie z wymogami SIWZ takim jak:
— ładowarka - 1 szt. (dopuszcza się 1 ładowarkę na więcej niż 1 zadanie),
— pług średni lub ciężki - 1 szt. (osobny dla każdego zadania),
— pługopiaskarka (dla każdego zadania osobne):
— dla zadania 1, 3, 4, 9 - 3 szt. (lub osobno pługi i piaskarki po 3 szt.),
— dla zadania 2, 5, 6, 7 - 2 szt. (lub osobno pługi i piaskarki po 2 szt.).
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W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz sprzętu na
załączniku nr 6 do SIWZ (osobny dla każdego zadania).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa zostanie zawarta zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5
do SIWZ.
Dopuszczalne zmiany i uzupełnienia treści umowy opisane są w § 13 wzoru umowy załącznik nr 5 do SIWZ.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zamawiający zdecydował się zastosować art. 43 ust. 2b pkt 2 Pzp w przeprowadzeniu postępowania
przetargowego i skrócił termin składania ofert do 15 dni. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie
terminu składania ofert wynika z uwagi na fakt zbliżającego się sezonu zimowego i konieczność zapewnienie
bezpieczeństwa na drogach powiatowych oraz ochronę zdrowia i życia użytkowników tych dróg, oraz fakt, że
pierwsze postępowanie przetargowe ZP-271-68-19 ogłoszone w miesiącu sierpniu 2019 z podziałem na 11
zadań na okres 3 sezonów zimowych doprowadziło do wyboru wykonawców jedynie na 3 zadania (5 zadań
unieważniono ze względu na brak ofert, a 3 zadania ze względu na to, że zaoferowana cena bardzo znacznie
przekraczała kwoty jakie zamawiający może przeznaczyć na ich sfinansowanie).
Szczegółowe uzasadnienie przyjętej procedury stanowi załącznik do protokołu.

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/10/2019
Czas lokalny: 10:00

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

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

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/10/2019
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Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice, pok. 11A-B, POLSKA.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Wymagania dotyczące wadium.
1. Składając ofertę wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi
związania ofertą w wysokości:
Zadanie nr 1 - 16 000,00 PLN,
Zadanie nr 2 - 12 000,00 PLN,
Zadanie nr 3 - 12 000,00 PLN,
Zadanie nr 4 - 15 000,00 PLN,
Zadanie nr 5 - 9 000,00 PLN,
Zadanie nr 6 - 6 000,00 PLN,
Zadanie nr 7 - 10 000,00 PLN,
Zadanie nr 9 - 7 000,00 PLN.
II. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych
pdf lub doc i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania
oferty opisany został w regulaminie korzystania z miniPortal.
Uwaga: zamawiający rekomenduje podpisanie oferty i/lub załączników do oferty algorytmem SHA-2, jednak
w przypadku podpisania oferty lub innych dokumentów algorytmem SHA-1 lub innym zamawiający nie
odrzuci oferty wykonawcy. Poprawność złożonego podpisu kwalifikowanego w rozumieniu eIDAS zostanie
zweryfikowana przez zamawiającego poprzez skorzystanie z kwalifikowanej usługi walidacji, która w trybie
online potwierdzi lub nie potwierdzi kwalifikowany status podpisu elektronicznego i wystawi na tę okoliczność
stosowne zaświadczenie elektroniczne.
III. Pełny wykaz dokumentów wymagany do złożenia przez wykonawcę znajduje się w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
IV. Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i wyboru ofert:
— cena ofertowa brutto - 60 %,
— skrócenie dopuszczalnych odstępstw od stanu nawierzchni od stwierdzenia zjawiska gołoledzi dla dróg
standardu III – 20 %,
— mechaniczne oczyszczanie jezdni i chodników wzdłuż krawężników z ręcznym doczyszczaniem miejsc
trudno dostępnych podczas akcji sprzątania pozimowego po każdym z sezonów - (20 %).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołania wnosi na zasadach i w terminach określonych w dziale VI, rozdz. 2 „Odwołanie ustawy Prawo
zamówień publicznych”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2019
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