
  

Płońsk: Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

w sezonie zimowym 2010 roku 

Numer ogłoszenia: 379448 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010 

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: www.strony.wp.pl/wp/pzd2044 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wynajem nośników do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010 roku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 

zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w 

poszczególnych bazach Obwodu Drogowego w sezonie zimowym 2010 r. z podziałem na 

zadania: Zadania I - Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: 

Nośnik - Samochód o masie powyżej 20 Mg jako nośnik do pługa średniego - sztuk 1 

Odśnieżanie pługami średnimi zamontowanymi na samochodzie o masie powyżej 20 Mg - 

sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Zadania 

II - Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - Samochód 

o masie powyżej 20 Mg jako nośnik do pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługami 

średnimi zamontowanymi na samochodzie o masie powyżej 20 Mg - sztuk 2 - szacunkowa 

ilość godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie III - Wynajem 

nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód 

Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - Równiarka wyposażona 

w dwustronny pług średni - sztuk 1 Odśnieżanie równiarką wyposażoną w dwustronny pług 

średni - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 20 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 

Zadanie IV - Wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: 

Nośnik - Ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem 

lekkim zamontowanym na ciągniku o mocy 60 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin 

pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie V - Wynajmem nośników do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w 

Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pługa 

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



- sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 

Zadanie VI - Wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: 

Nośnik - Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie 

pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy 80-90 KM - sztuk 1 - szacunkowa 

ilość godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie VII - Wynajmem 

nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód 

Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 80-90 

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

ciągniku o mocy 80-90 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 25 - szacunkowa 

ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie VIII - Wynajmem nośników do zimowego utrzymania 

dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pługa średniego - 

sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy 80-90 KM - sztuk 

1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru -10 Zadanie IX - 

Wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez 

Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 

80-90 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem średnim 

zamontowanym na ciągniku o mocy 80-90 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 

25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie X - Wynajmem nośników do zimowego 

utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w 

sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 60 KM z rozsypywaczem RCW - 3 i 

pługiem lekkim - sztuk 1 Uszorstnienie nawierzchni przy użyciu rozsypywacza RCW - 3 

współpracującego z ciągnikiem o mocy 60 KM z zamontowanym pługiem lekkim - sztuk 1 - 

szacunkowa ilość godzin pracy - 30 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie XI - 

Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez 

Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - Samochód o 

masie 10-12 Mg jako nośnik pod pług lekki - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem lekkim 

zamontowanym na samochodzie o masie 10-12 Mg - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin 

pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie XII - Wynajem nośników do 

zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w 

Raciążu w sezonie zimowym 2010 roku: Samochód o masie powyżej 20 Mg jako nośnik 

pod pług średni - sztuk 1 Odśnieżanie pługami średnimi zamontowanymi na samochodzie o 

masie powyżej 20 Mg - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość 

godzin dyżuru - 10 Zadanie XIII - Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Samochód o masie powyżej 20 Mg jako nośnik pod pług 

średni - sztuk 1 Odśnieżanie pługami średnimi zamontowanymi na samochodzie o masie 

powyżej 20 Mg - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin 

dyżuru - 10 Zadanie XIV - Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych 

administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie zimowym 2010 roku: 

Nośnik - Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie 

pługiem średnim zamontowanym na ciągniku o mocy 80-90 KM - sztuk 1 - szacunkowa 

ilość godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie XV - Wynajem 

nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez Obwód 

Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 80-90 

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

ciągniku o mocy 80-90 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 25 - szacunkowa 

ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie XVI - Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie 



zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1 

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

szacunkowa ilość godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Zadanie XVII - 

Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych przez 

Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - Równiarka 

wyposażona w dwustronny pług średni - sztuk 1 Odśnieżanie równiarką wyposażoną w 

dwustronny pług średni - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 20 - szacunkowa ilość 

godzin dyżuru - 10 Sezon zimowego utrzymania 2010 roku obejmuje okres od daty 

podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku 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. UWAGA: Rozliczenie za 

wykonanie zadania nastąpi z faktycznie wykonanych usług objętych przedmiotem 

zamówienia w poszczególnych zadaniach potwierdzonych przez Kierownika właściwego 

Obwodu Drogowego.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  
 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w kwocie nie 

przekraczającej 50% zamówienia podstawowego w zakresie zgodnym z przedmiotem 

zamówienia w okresie do 3 lat od udzielenia zamówienia 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 17. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

31.12.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 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. Ocena spełniania ww. warunku określonego dla 

wykonawców będzie dokonywana zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia 

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 spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu, należy przedłożyć: 



 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  

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do 

osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 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 ubezpieczenie 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

1) Wypełniony formularz OFERTA wraz z załącznikami .Część II SIWZ 2) 

Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ustawy, jeżeli wykonawcy ubiegają się wspólnie o 

udzielenie zamówienia (tylko, jeśli dotyczy), 3) Parafowany wzór umowy . Część III SIWZ 

4) Upoważnienie do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z 

postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego podpisane przez osoby uprawnione do 

zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy. UWAGA: Upoważnienie należy załączyć 

tylko wówczas, jeżeli osoba lub osoby podpisujące ofertę nie figurują w odpowiednich 

rejestrach i nie są uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 5) Oświadczenie 

Wykonawcy - załącznik nr 3 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.pzd2044.webpark.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy 

Zarzą Dróg, 09 - 100 Płońsk, ul. Płocka 101 pok. nr 4. 

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

ofert: 01.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarzą 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: Zadania I - Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Samochód o masie powyżej 20 Mg jako nośnik do pługa 

średniego - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadania I - 

Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 

Samochód o masie powyżej 20 Mg jako nośnik do pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie 

pługami średnimi zamontowanymi na samochodzie o masie powyżej 20 Mg - sztuk 1 - 

szacunkowa ilość godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon 

zimowego utrzymania 2010 roku obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 31 

grudnia 2010 roku 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. UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z 

faktycznie wykonanych usług objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych 

zadaniach potwierdzonych przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadania II - Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Samochód o masie powyżej 20 Mg jako nośnik do pługa 

średniego - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadania II - 

Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 

Samochód o masie powyżej 20 Mg jako nośnik do pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie 

pługami średnimi zamontowanymi na samochodzie o masie powyżej 20 Mg - sztuk 2 - 



szacunkowa ilość godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon 

zimowego utrzymania 2010 roku obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 31 

grudnia 2010 roku 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. UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z 

faktycznie wykonanych usług objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych 

zadaniach potwierdzonych przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie III - Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Równiarka wyposażona w dwustronny pług średni - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie III - 

Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 

Równiarka wyposażona w dwustronny pług średni - sztuk 1 Odśnieżanie równiarką 

wyposażoną w dwustronny pług średni - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 20 - 

szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon zimowego utrzymania 2010 roku obejmuje 

okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku 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. 

UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z faktycznie wykonanych usług 

objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych zadaniach potwierdzonych przez 

Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie IV - Wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie IV - 

Wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 

Ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem lekkim 

zamontowanym na ciągniku o mocy 60 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 

25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon zimowego utrzymania 2010 roku 

obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku 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. UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z faktycznie wykonanych 

usług objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych zadaniach potwierdzonych 

przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 



 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie V - Wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie V - 

Wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 

Ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem lekkim 

zamontowanym na ciągniku o mocy 60 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 

25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon zimowego utrzymania 2010 roku 

obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku 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. UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z faktycznie wykonanych 

usług objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych zadaniach potwierdzonych 

przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie VI - Wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pługa średniego - 

sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie VI - 

Wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 

Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem 

średnim zamontowanym na ciągniku o mocy 80-90 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość 

godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon zimowego utrzymania 

2010 roku obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku 

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. UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z faktycznie 

wykonanych usług objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych zadaniach 

potwierdzonych przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie VII - Wynajmem nośników do zimowego utrzymania 

dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pługa średniego - 

sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie VII - 

Wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 



Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem 

średnim zamontowanym na ciągniku o mocy 80-90 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość 

godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon zimowego utrzymania 

2010 roku obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku 

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. UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z faktycznie 

wykonanych usług objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych zadaniach 

potwierdzonych przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie VIII - Wynajmem nośników do zimowego utrzymania 

dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pługa średniego - 

sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie VIII - 

Wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 

Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem 

średnim zamontowanym na ciągniku o mocy 80-90 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość 

godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru -10 Sezon zimowego utrzymania 

2010 roku obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku 

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. UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z faktycznie 

wykonanych usług objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych zadaniach 

potwierdzonych przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie IX - Wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pługa średniego - 

sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie IX - 

Wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 

Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem 

średnim zamontowanym na ciągniku o mocy 80-90 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość 

godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon zimowego utrzymania 

2010 roku obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku 

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. UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z faktycznie 



wykonanych usług objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych zadaniach 

potwierdzonych przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie X - Wynajmem nośników do zimowego utrzymania 

dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 60 KM z rozsypywaczem RCW - 3 i 

pługiem lekkim - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie X - 

Wynajmem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 1 w Płońsku w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 

Ciągnik o mocy 60 KM z rozsypywaczem RCW - 3 i pługiem lekkim - sztuk 1 

Uszorstnienie nawierzchni przy użyciu rozsypywacza RCW - 3 współpracującego z 

ciągnikiem o mocy 60 KM z zamontowanym pługiem lekkim - sztuk 1 - szacunkowa 

ilość godzin pracy - 30 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon zimowego 

utrzymania 2010 roku obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 

2010 roku 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. UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z 

faktycznie wykonanych usług objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych 

zadaniach potwierdzonych przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie XI - Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Samochód o masie 10-12 Mg jako nośnik pod pług lekki - 

sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie XI - 

Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 

Samochód o masie 10-12 Mg jako nośnik pod pług lekki - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem 

lekkim zamontowanym na samochodzie o masie 10-12 Mg - sztuk 1 - szacunkowa ilość 

godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon zimowego utrzymania 

2010 roku obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku 

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. UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z faktycznie 

wykonanych usług objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych zadaniach 

potwierdzonych przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 



CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie XI - Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Samochód o masie 10-12 Mg jako nośnik pod pług lekki - 

sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie XI - 

Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 

Samochód o masie 10-12 Mg jako nośnik pod pług lekki - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem 

lekkim zamontowanym na samochodzie o masie 10-12 Mg - sztuk 1 - szacunkowa ilość 

godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon zimowego utrzymania 

2010 roku obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku 

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. UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z faktycznie 

wykonanych usług objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych zadaniach 

potwierdzonych przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zadanie XII - Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg 

powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie 

zimowym 2010 roku: Samochód o masie powyżej 20 Mg jako nośnik pod pług średni - 

sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie XII - 

Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie zimowym 2010 roku: Samochód o 

masie powyżej 20 Mg jako nośnik pod pług średni - sztuk 1 Odśnieżanie pługami 

średnimi zamontowanymi na samochodzie o masie powyżej 20 Mg - sztuk 1 - 

szacunkowa ilość godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon 

zimowego utrzymania 2010 roku obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 31 

grudnia 2010 roku 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. UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z 

faktycznie wykonanych usług objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych 

zadaniach potwierdzonych przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zadanie XIII - Wynajem nośników do zimowego utrzymania 

dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Samochód o masie powyżej 20 Mg jako nośnik pod pług 

średni - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie XIII - 

Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 

Samochód o masie powyżej 20 Mg jako nośnik pod pług średni - sztuk 1 Odśnieżanie 



pługami średnimi zamontowanymi na samochodzie o masie powyżej 20 Mg - sztuk 1 - 

szacunkowa ilość godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon 

zimowego utrzymania 2010 roku obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 31 

grudnia 2010 roku 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. UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z 

faktycznie wykonanych usług objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych 

zadaniach potwierdzonych przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zadanie XIV - Wynajem nośników do zimowego utrzymania 

dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pługa średniego - 

sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie XIV - 

Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 

Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem 

średnim zamontowanym na ciągniku o mocy 80-90 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość 

godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon zimowego utrzymania 

2010 roku obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku 

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. UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z faktycznie 

wykonanych usług objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych zadaniach 

potwierdzonych przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zadanie XV - Wynajem nośników do zimowego utrzymania 

dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pługa średniego - 

sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie XV - 

Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 

Ciągnik o mocy 80-90 KM jako nośnik pługa średniego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem 

średnim zamontowanym na ciągniku o mocy 80-90 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość 

godzin pracy - 25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon zimowego utrzymania 

2010 roku obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku 

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. UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z faktycznie 



wykonanych usług objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych zadaniach 

potwierdzonych przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zadanie XVI - Wynajem nośników do zimowego utrzymania 

dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie XVI - 

Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 

Ciągnik o mocy 60 KM jako nośnik pługa lekkiego - sztuk 1 Odśnieżanie pługiem lekkim 

zamontowanym na ciągniku o mocy 60 KM - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 

25 - szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon zimowego utrzymania 2010 roku 

obejmuje okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku 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. UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z faktycznie wykonanych 

usług objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych zadaniach potwierdzonych 

przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Zadanie XVII - Wynajem nośników do zimowego utrzymania 

dróg powiatowych administrowanych przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie 

zimowym 2010 roku: Nośnik - Równiarka wyposażona w dwustronny pług średni - sztuk 1. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie XVII - 

Wynajem nośników do zimowego utrzymania dróg powiatowych administrowanych 

przez Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu w sezonie zimowym 2010 roku: Nośnik - 

Równiarka wyposażona w dwustronny pług średni - sztuk 1 Odśnieżanie równiarką 

wyposażoną w dwustronny pług średni - sztuk 1 - szacunkowa ilość godzin pracy - 20 - 

szacunkowa ilość godzin dyżuru - 10 Sezon zimowego utrzymania 2010 roku obejmuje 

okres od daty podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2010 roku 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. 

UWAGA: Rozliczenie za wykonanie zadania nastąpi z faktycznie wykonanych usług 

objętych przedmiotem zamówienia w poszczególnych zadaniach potwierdzonych przez 

Kierownika właściwego Obwodu Drogowego.. 

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

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2010. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

 
 


