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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg , ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, woj. mazowieckie. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd-plonsk.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem sprzętu do zimowego 

utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia 

obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w poszczególnych bazach 

Obwodu Drogowego w sezonie zimowym 2015 r. z podziałem na zadania: 1.Zadanie III - Wynajem 

sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 

w Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 45 KM jako nośnik pługa lekkiego - 

sztuk 1 Odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 45 KM - sztuk 

1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 80 2.Zadanie IV - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania 

dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w 2015 roku: Nośnik - 

Ciągnik o mocy minimalnej 45 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem lekkim 

zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 45 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 

80 3.Zadanie V - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

http://www.pzd-plonsk.pl/


przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 80 KM 

jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o 

mocy minimalnej 80 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 120 4.Zadanie VI - Wynajem 

sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 

w Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego - 

sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 80 KM - sztuk 

1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 120 5.Zadanie VIII - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania 

dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w 2015 roku: Nośnik - 

Ciągnik o mocy minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem 

średnim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 80 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin 

pracy - 120 6.Zadanie XIII - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Samochód o 

masie powyżej 20 Mg jako nośnik do pługa ciężkiego - sztuk 1 Odśnieżanie pługami ciężkimi 

zamontowanymi na samochodzie o masie powyżej 20 Mg - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy 

- 80 7.Zadanie XIV - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 

minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim 

zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 80KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 

120 8.Zadanie XV - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 

minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim 

zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 80 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 

120 9.Zadanie XVII - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 

minimalnej 60 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanym 

na ciągniku o mocy minimalnej 60 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 95 10.Zadanie 

XX - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód 

Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 105 KM jako nośnik 

pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy 

minimalnej 80 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 120 Przedmiot zamówienia obejmuje 

również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy i warunkach 

ogólnych dla umów na wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg oraz specyfikacją 

techniczną robót zimowego utrzymania dróg. Każdy wykonawca musi posiadać opłaconą polisę OC 

z tytułu prowadzonej działalności. Każdy sprzęt musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne 

ubezpieczenie OC. 2. Monitorowanie pracy jednostek sprzętowych Wykonawcy przez 



Zamawiającego. a) Wykonywanie usług zimowego utrzymania dróg przez jednostki 

wykorzystywane jako nośniki pługów (zadania: III, IV, V, VI, VIII, XIII, XIV, XV, XVII i XX) będzie 

podlegało monitoringowi za pomocą urządzeń lokalizacji GPS (lokalizacja oraz czas pracy sprzętu) 

przy użyciu transmisji danych przez Zamawiającego i na tę usługę Wykonawca wyraża zgodę. 

Miesięczna opłata za świadczenie usług lokalizacyjnych będzie dokonywana przez Zamawiającego; 

b) Urządzenia GPS dostarczy, zamontuje oraz zdemontuje po okresie zimowym Zamawiający. W 

celu montażu GPS, Wykonawca podstawi nośniki pługów (zadania III, IV, V, VI, VIII, XIII, XIV, XV, 

XVII i XX) na adres wskazany przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od podpisania umowy. 

Demontaż urządzeń GPS nastąpi od 15 do 30 kwietnia 2015 roku. Ponowny montaż urządzeń 

nastąpi w dniach od 26 października do 30 października 2015 r. a ich demontaż od 4 stycznia do 9 

stycznia 2016 r. c) Wykonawca odpowiada materialnie za stan urządzeń GPS przez cały okres 

obowiązywania umowy. W przypadku uszkodzenia urządzenia do monitorowania pracy sprzętu z 

winy Wykonawcy koszt ich naprawy ponosi Wykonawca; d) Jeżeli jednostka sprzętowa 

wyposażona w GPS ulegnie awarii lub zostanie dokonana wymiana nośnika, Wykonawca 

niezwłocznie powiadamia o awarii Zamawiającego. Jeżeli awaria nośnika nie została usunięta do 

dwóch dni od dnia wystąpienia awarii, Wykonawca zgłasza Zamawiającemu potrzebę przeniesienia 

urządzenia GPS na inny nośnik Zamawiający niezwłocznie zleca usługę przeniesienia GPS na 

zastępczą jednostkę sprzętową, która zostanie wykonana do dwóch dni od dnia zlecenia; e) 

Godzina pracy nośnika pługu do odśnieżania dróg (zadania III, IV, V, VI, VIII, XIII, XIV, XV, XVII i 

XX) wynikać będzie z karty drogowej (potwierdzonej przez Kierownika lub Majstra właściwego 

Obwodu Drogowego) oraz z raportu przejazdu zarejestrowanego przez urządzenie GPS; f) W 

przypadku różnicy wskazań pomiędzy kartą drogową a raportem z urządzenia GPS wiążący jest 

raport z urządzenia GPS; g) W przypadku awarii urządzenia GPS godzina pracy jednostki 

sprzętowej wynikać będzie z karty drogowej (potwierdzonej przez Kierownika lub Majstra 

właściwego Obwodu Drogowego);. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 



Informacja na temat wadium: Odstąpiono 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że posiada odpowiedni sprzęt do wykonania przedmiotu 

zamówienia: - dla zadań: III, IV, V, VI, VIII, XIV, XV, XVII, XX - min. moc jednostki 

sprzętowej w KM, - dla zadań XIII - min. masa samochodu w Mg, UWAGA: W 

PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA WIECEJ NIŻ JEDNO ZADANIE WYKONAWCA 

MUSI WYKAZAĆ NA KAŻDE ZADANIE INNY SPRZĘT. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia posiadają 

uprawnienia do kierowania sprzętem wykonującym przedmiot zamówienia. UWAGA: W 

PRZYPADKU SKŁADANIA OFERTY NA WIECEJ NIŻ JEDNO ZADANIE WYKONAWCA 

MUSI WYKAZAĆ NA KAŻDE ZADANIE INNĄ OSOBĘ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności. 

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: 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 



budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia; 

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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 

1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 



a) Wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami .Część II SIWZ. b) Pełnomocnictwo zgodnie 

z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (tylko, jeśli 

dotyczy), c) Parafowany wzór umowy . Część III SIWZ. d) Upoważnienie do podpisywania oferty 

oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego 

podpisane przez osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. e) 

Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się ze standardami zimowego utrzymania dróg oraz 

techniką i technologią prowadzenia robót przy zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu dróg - 

Załącznik nr 7 UWAGA: Upoważnienie należy załączyć tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby 

podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania 

wykonawcy. Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginałów 

albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Załączane do oferty kopie dokumentów 

należy potwierdzać za zgodność z oryginałem, potwierdzając każdą zapisaną stronę 

przedkładanego dokumentu. 

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: najniższa cena. 

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 

Okoliczności i Warunki na jakich Zamawiający zamierza dokonywać zmian zawartej Umowy 

podczas realizacji inwestycji: a. Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania 

przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego. b. Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego strony nie mogły 

przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które 

uniemożliwia wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań. c. Z powodu działań 

osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją 

winy którejkolwiek ze stron d. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej 

poprzedzonej pisemnym udokumentowanym wnioskiem Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów 

§10 umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.pzd-plonsk.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy 

Zarząd Dróg, 09 - 100 Płońsk, ul. Płocka 101, pok. nr 6. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 29.01.2015 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg, 09 - 100 Płońsk, ul. Płocka 101 

- Sekretariat. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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 III - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 

minimalnej 45 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wynajem sprzętu do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w 

Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 45 KM jako nośnik pługa lekkiego - 

sztuk 1 Odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 45 KM - 

sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 80. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie IV - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 

minimalnej 45 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wynajem sprzętu do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w 

Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 45 KM jako nośnik pługa lekkiego - 



sztuk 1 Odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 45 KM - 

sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 80. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie V - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 

minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wynajem sprzętu do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w 

Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego 

- sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 80 KM 

- sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 120. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie VI - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 

minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wynajem sprzętu do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w 

Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego 

- sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 80 KM 

- sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 120. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie VIII - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 

minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wynajem sprzętu do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w 

Płońsku w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego 

- sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 80 KM 

- sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 120. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie XIII - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Samochód o 

masie powyżej 20 Mg jako nośnik do pługa ciężkiego - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wynajem sprzętu do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w 

Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Samochód o masie powyżej 20 Mg jako nośnik do pługa 

ciężkiego - sztuk 1 Odśnieżanie pługami ciężkimi zamontowanymi na samochodzie o masie 

powyżej 20 Mg - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 80. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie XIV - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 roku: Nośnik - 

Ciągnik o mocy minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wynajem sprzętu do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w 

Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego 

- sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 80KM - 

sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 120. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 



CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie XV - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 

minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wynajem sprzętu do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w 

Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 80 KM jako nośnik pługa średniego 

- sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 80 KM 

- sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 120. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie XVII - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 roku: Nośnik - 

Ciągnik o mocy minimalnej 60 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wynajem sprzętu do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w 

Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 60 KM jako nośnik pługa lekkiego - 

sztuk 1 Odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanym na ciągniku o mocy minimalnej 60 KM - 

sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 95. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
 

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie XX - Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w 2015 roku: Nośnik - 

Ciągnik o mocy minimalnej 105 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wynajem sprzętu do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w 

Raciążu w 2015 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy minimalnej 105 KM jako nośnik pługa 

średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy 

minimalnej 80 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 120. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2015. 



 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

 


