Opole: POZIMOWE OCZYSZCZENIE JEZDNI, CHODNIKÓW I URZĄDZEŃ
ODWADNIAJĄCYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z PODZIAŁEM NA ZADANIA
Numer ogłoszenia: 30062 - 2016; data zamieszczenia: 11.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu , ul. Oleska 127, 45-231
Opole, woj. opolskie, tel. 77 4591800, faks 77 4581352.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: POZIMOWE OCZYSZCZENIE
JEZDNI, CHODNIKÓW I URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH DRÓG WOJEWÓDZKICH
ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU Z
PODZIAŁEM NA ZADANIA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń odwadniających dróg
wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z podziałem na
zadania zgodnie z warunkami specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień:
90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich
oraz usługi powiązane, 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 45.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości w
wysokości 4.600,00 PLN, w tym: - na zadanie nr 1 - 280,00 PLN, - na zadanie nr 2 - 410,00
PLN, - na zadanie nr 3 - 220,00 PLN, - na zadanie nr 4 - 170,00 PLN, - na zadanie nr 5 80,00 PLN, - na zadanie nr 6 - 320,00 PLN, - na zadanie nr 7 - 480,00 PLN, - na zadanie nr 8
- 320,00 PLN, - na zadanie nr 9 - 260,00 PLN, - na zadanie nr 10 - 360,00 PLN, - na zadanie
nr 11 - 270,00 PLN, - na zadanie nr 12 - 250,00 PLN, - na zadanie nr 13 - 410,00 PLN, - na
zadanie nr 14 - 550,00 PLN, - na zadanie nr 15 - 220,00 PLN.
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;


aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



IV.2.2)

1 - Cena - 95
2 - Termin oczyszczenia jezdni i chodników - 5

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków ich zmian
określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 19.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska
127, 45-231 Opole, kancelaria - pokój nr 10 (parter).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie
zamówienia również wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w
sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie
zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne,
organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu
obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia
obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia. 2. Dodatkowe informacje
dotyczące zapisów w sekcji II.2) ogłoszenia oraz w punkcie 3) każdej z 15 części ogłoszenia.
Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający wymaga, aby termin
realizacji na oczyszczenie jezdni i chodników nie był dłuższy niż 30 dni od daty podpisania
umowy. Minimalny termin wynosi 25 dni, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert Termin oczyszczenia jezdni i chodników. 2) 45 dni na oczyszczenie urządzeń
odwadniających..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń
odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie zgodnie z warunkami
specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90600000-3 - Usługi
sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi
powiązane, 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic. 2. Zakres usług
obejmuje: - Ogólna długość odcinków dróg do oczyszczenia - 24 259 m - Ilość
wpustów ulicznych do oczyszczenia - 454 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin oczyszczenia jezdni i chodników - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń
odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie zgodnie z warunkami
specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90600000-3 - Usługi
sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi
powiązane, 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic. 2. Zakres usług
obejmuje: - Ogólna długość odcinków dróg do oczyszczenia - 36 235 m - Ilość
wpustów ulicznych do oczyszczenia - 639 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin oczyszczenia jezdni i chodników - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń
odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie zgodnie z warunkami
specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90600000-3 - Usługi
sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi





powiązane, 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic. 2. Zakres usług
obejmuje: - Ogólna długość odcinków dróg do oczyszczenia - 20 370 m - Ilość
wpustów ulicznych do oczyszczenia - 335 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin oczyszczenia jezdni i chodników - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie nr 4.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń
odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie zgodnie z warunkami
specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90600000-3 - Usługi
sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi
powiązane, 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic. 2. Zakres usług
obejmuje: - Ogólna długość odcinków dróg do oczyszczenia - 12 990 m - Ilość
wpustów ulicznych do oczyszczenia - 294 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin oczyszczenia jezdni i chodników - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń
odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Oleśnie zgodnie z warunkami
specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90600000-3 - Usługi
sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi
powiązane, 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic. 2. Zakres usług
obejmuje: - Ogólna długość odcinków dróg do oczyszczenia - 6 585 m - Ilość
wpustów ulicznych do oczyszczenia - 123 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin oczyszczenia jezdni i chodników - 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń
odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach zgodnie z warunkami
specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90600000-3 - Usługi
sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi
powiązane, 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic. 2. Zakres usług
obejmuje: - Ogólna długość odcinków dróg do oczyszczenia - 26 510 m - Ilość
wpustów ulicznych do oczyszczenia - 401 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin oczyszczenia jezdni i chodników - 5

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń
odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach zgodnie z warunkami
specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90600000-3 - Usługi
sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi
powiązane, 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic. 2. Zakres usług
obejmuje: - Ogólna długość odcinków dróg do oczyszczenia - 36 740 m - Ilość
wpustów ulicznych do oczyszczenia - 613 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin oczyszczenia jezdni i chodników - 5

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie nr 8.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń
odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach zgodnie z warunkami
specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90600000-3 - Usługi
sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi





powiązane, 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic. 2. Zakres usług
obejmuje: - Ogólna długość odcinków dróg do oczyszczenia - 30 865 m - Ilość
wpustów ulicznych do oczyszczenia - 369 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin oczyszczenia jezdni i chodników - 5

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie nr 9.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń
odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach zgodnie z warunkami
specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90600000-3 - Usługi
sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi
powiązane, 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic. 2. Zakres usług
obejmuje: - Ogólna długość odcinków dróg do oczyszczenia - 25 440 m - Ilość
wpustów ulicznych do oczyszczenia - 286 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin oczyszczenia jezdni i chodników - 5

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie nr 10.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń
odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach zgodnie z warunkami
specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90600000-3 - Usługi
sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi
powiązane, 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic. 2. Zakres usług
obejmuje: - Ogólna długość odcinków dróg do oczyszczenia - 27 940 m - Ilość
wpustów ulicznych do oczyszczenia - 470 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin oczyszczenia jezdni i chodników - 5

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie nr 11.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń
odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Grodkowie zgodnie z warunkami
specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90600000-3 - Usługi
sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi
powiązane, 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic. 2. Zakres usług
obejmuje: - Ogólna długość odcinków dróg do oczyszczenia - 19 440 m - Ilość
wpustów ulicznych do oczyszczenia - 360 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin oczyszczenia jezdni i chodników - 5

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zadanie nr 12.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń
odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Grodkowie zgodnie z warunkami
specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90600000-3 - Usługi
sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi
powiązane, 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic. 2. Zakres usług
obejmuje: - Ogólna długość odcinków dróg do oczyszczenia - 19 490 m - Ilość
wpustów ulicznych do oczyszczenia - 327 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin oczyszczenia jezdni i chodników - 5

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zadanie nr 13.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń
odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Grodkowie zgodnie z warunkami
specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90600000-3 - Usługi
sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi




powiązane, 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic. 2. Zakres usług
obejmuje: - Ogólna długość odcinków dróg do oczyszczenia - 40 550 m - Ilość
wpustów ulicznych do oczyszczenia - 462 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zadanie nr 14.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń
odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Grodkowie zgodnie z warunkami
specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90600000-3 - Usługi
sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi
powiązane, 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic. 2. Zakres usług
obejmuje: - Ogólna długość odcinków dróg do oczyszczenia - 42 070 m - Ilość
wpustów ulicznych do oczyszczenia - 720 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin oczyszczenia jezdni i chodników - 5

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zadanie nr 15.






1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników i urządzeń
odwadniających dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Grodkowie zgodnie z warunkami
specyfikacji. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 90600000-3 - Usługi
sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi
powiązane, 90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic. 2. Zakres usług
obejmuje: - Ogólna długość odcinków dróg do oczyszczenia - 17 580 m - Ilość
wpustów ulicznych do oczyszczenia - 285 szt..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-3, 90.61.00.00-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
o 1. Cena - 95
o 2. Termin oczyszczenia jezdni i chodników - 5

