
Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 
86 – 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 

tel. (0 – 56) 45 – 14 – 400, faks (0 – 56) 45 – 14 – 401 
 

 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyŜej 60 000 EURO na zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007 
  

Zamówienie obejmuje:  
1) podstawienie nośników – środków transportowych do robót związanych z zimowym 
utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007 na terenie powiatu 
grudziądzkiego z rozpoczęciem pracy w Grudziądzu z siedziby Powiatowego Zarządu Dróg 
ul. Paderewskiego 233. 
2) dostawę piasku w ilości 2000 Mg i wymieszaniem go z solą drogową, 
3) dostawę soli drogowej w ilości 225 Mg, 
4) dostawę ŜuŜla w ilości 160 Mg. 
5) odśnieŜanie ciągnikiem i pługiem. 
Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 90.21.30.00, 90.21.20.00, 14.44.00.00-7 
2. Dopuszcza się moŜliwość składania ofert częściowych: 
a. zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P-1 nr 1 i odśnieŜanie pługiem lekkim typu P – 064 
samochodem Star 200 lub równowaŜne, dróg powiatowych w rejonie określonym przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, 
b. zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P - 1 nr 2 i odśnieŜanie pługiem lekkim typu  P – 
011 samochodem Star 200 lub równowaŜne, dróg powiatowych w rejonie określonym przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, 
c. zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P - 1 nr 3 i odśnieŜanie pługiem lekkim typu P – 
011 samochodem Star 200 lub równowaŜne, dróg powiatowych w rejonie określonym przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, 
d. zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P – 1 nr 4 i odśnieŜanie pługiem lekkim typu  P – 
064 samochodem Jelcz  lub równowaŜne, dróg powiatowych w rejonie określonym przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, 
e. zwalczanie śliskości zimowej piaskarką P - 1 nr 5 i odśnieŜanie pługiem lekkim typu P – 
064 samochodem Jelcz  lub równowaŜne, dróg powiatowych w rejonie określonym przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Grudziądzu, 
f. odśnieŜanie pługiem lekkimi zamontowanymi do ciągnika w gminie Rogóźno i Gruta , 
g. odśnieŜanie pługami średnimi typu POD – 5 zamontowanymi do samochodów Jelcz lub 
równowaŜne, o ładowności 10 Mg, - 1szt., 
h. odśnieŜanie pługami średnimi typu POD – 5 zamontowanymi do samochodów Jelcz lub 
równowaŜne, o ładowności 10 Mg, - 1 szt., 
i. odśnieŜanie spycharkami, koparko – spycharkami o mocy 52 – 59 kW (70 – 80 kM) (typu 
Ostrówek lub równowaŜne) w gminie Gruta i Świecie 
j. załadunek mieszaniny piasku i soli na piaskarki, ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. – 
2,5 m na składowisku PZD w Grudziądzu, 
k. zakup i dostawę piasku wraz z wykonaniem mieszanki (sól z PZD) na składowisku PZD w 
Grudziądzu w ilości ok. 1400 Mg oraz na składowiskach w następujących miejscowościach: 
Świecie n/ Osą – 400 Mg, Radzyń Chełmiński – 100 Mg, Łasin – 100 Mg 
 RAZEM: piasek – 2000 Mg 
Wymagania: 
- piasek o uziarnieniu do 2 mm bez zanieczyszczeń i części gliniastych ze Ŝwirowni –  
  spełniającej PN – B – 11113 ÷ 1996, 
- jakość materiału 1 – uziarnienie w miarę jednolite 
- zawartość ziaren drobnych do 0,075 mm powinna stanowić do 3 % całej masy. 



- ziarna nie mogą być spłaszczone i muszą mieć kształt regularny. 
- materiały uszorstniające powinny być dostarczone w stanie suchym, 
Przed przystąpieniem do dostawy próbkę materiału naleŜy przedstawić PZD w Grudziądzu. 
l. zakup i dostawę ŜuŜla ok. 160 Mg na składowisko, 
ł. zakup i dostawa soli drogowej z antyzbrylaczem na składowisko PZD w Grudziadzu w 
ilości 225 Mg,  
Wymagania: 
-  zawartość chlorku sodu NaCl -  co najmniej 90%, 
- zawartość wody – maksymalnie 3%, 
- zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie – maksymalnie 8%. 
Główne wymagania określa norma „PN – 86/C-84081/02-Sól (chlorek sodowy). 
Wymagania”. 
Nowa norma PN C 840-2:1998 Sól spoŜywcza. 
m. odśnieŜanie spycharkami o mocy 44– 61 kW (60 – 82 kM) (typu Białoruś lub 
równowaŜne) w gminie Świecie, Gruta i Radzyń Chełmiński, 
n. odśnieŜanie spycharkami o mocy 74– 133 kW (100– 180 kM) (typu Fadroma lub 
równowaŜne) w gminie Świecie, Gruta i Radzyń Chełmiński,, 
o. odśnieŜanie spycharkami o mocy 74– 133 kW (100– 180 kM) (typu Fadroma lub 
równowaŜne) w gminie Grudziądz i Gruta, 
p. odśnieŜanie ciągnikiem typu Case o mocy  207 kW lub równowaŜne z pługiem w gminie 
Gruta, 
r. odśnieŜanie ciągnikiem typu Ursus 1624 o mocy 130 kW  lub równowaŜne z pługiem na 
drogach nr: 1383C, 1384C, 1385C, 
s. odśnieŜanie ciągnikiem typu Ursus 1224 o mocy 110 kW lub równowaŜne na drogach  nr:  
1408C, 1407C, 1410C, 
t. odśnieŜanie ciągnikiem o mocy 68 – 100 kW lub równowaŜne z pługiem (spycharka) na 
drogach: 1373C, 1374C, 1375C, 1376C, 1377C, 
u. odśnieŜanie ciągnikiem o mocy 68 – 130 kW lub równowaŜne z pługiem (spycharka) na 
drogach: 1622C, 1396C, 1399C. 
3. Termin realizacji zamówienia wg specyfikacji: 
  01. 11. 2006 r. – 15. 04. 2007 r. – zwalczanie śliskości zimowej i odśnieŜanie,  
do 25 października 2006 r. – dowóz 50% ilości piasku, 
do 30 października 2006 r. – dowóz ŜuŜla, 
do 31 grudnia 2006 r. – dowóz pozostałej ilości piasku,  
do 20 października 2006 r. – dowóz 50% ilości soli drogowej, 
do 8 grudnia 2006 r. – dowóz pozostałej ilości soli drogowej. 
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna odebrać w Starostwie Powiatowym, 
przy ul. Małomłyńskiej 1, 86 – 300 Grudziądz, na stronie internetowej     
   www.bip.powiatgrudziadzki.pl  lub za pośrednictwem poczty; 
5. Ofertę naleŜy złoŜyć w Starostwie Powiatowym, przy ul. Małomłyńskiej 1,  pok. nr 25, 
nie później niŜ  28. 09. 2006 r. do godz. 11.00. 
6. Uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:  
-  Pan Janusz RóŜański – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Paderewskiego 233, 86 
– 300 Grudziądz, (056) 46 48 257, w godz. 7.00 – 15.00  
   Pani Dorota Kaczerowska – Podinspektor Wydziału Promocji i Rozwoju, Starostwo 
Powiatowe, ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz, tel. (056) 45 14 431, w godz. 7.30 – 
15.30 
7. Nie dopuszcza się moŜliwości składania oferty wariantowej. 
8. Nie wymaga się wniesienia wadium.  
9. Kryterium oceny ofert:  
zadania: a, b, c, d, e, g, h 
cena: 90%+10% = 100% 



kryterium I: cena  jednostkowa za  1 godz.  pracy czynnej  - 90%, 
kryterium II: cena  jednostkowa za  1 godz.  pracy biernej /dyŜuru/ - 10% 
  
zadanie:  j   
cena:  60%+40% = 100% 
 
kryterium I: cena  jednostkowa za  1 godz.  pracy czynnej  - 60%, 
kryterium II: cena  jednostkowa za  1 godz.  pracy biernej /dyŜuru/ - 40% 
 
Zadanie f, i, k, l, ł, m, n, o, p, r, s, t, u 
Cena - 100% 
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28. 09. 2006 r. o godz. 11.00. w siedzibie Zamawiającego 
sala nr 12. 
11. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia złoŜenia oferty. 
12. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1  i 
2; spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
    Wymagane dokumenty i załączniki: 
wypełniony i podpisany formularz ofertowy,  
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 
22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 
177 z późn. zm.) załącznik nr 1 do oferty, 
oświadczenie o przyjęciu projektu umowy związania z ofertą przez okres 30 dni., akceptacji 
warunków przetargu, dokumentów przetargowych wraz z projektem umowy                i 
przyjęcia ich bez zastrzeŜeń. załącznik nr 2 do oferty, 
aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert, 
aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, 
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
wykaz niezbędnego sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia  załącznik nr 3 do 
oferty, 
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te dostawy lub usługi zostały 
wykonane naleŜycie (referencje). Referencje nie będą wymagane  w przypadku, gdy 
wykonawca wykonywał prace przy zimowym utrzymaniu dróg    w Powiatowym Zarządzie 
Dróg w Grudziądzu, załącznik nr 4 do oferty, 
wypełniony kosztorys ofertowy załącznik nr 5 do oferty 
podpisany formularz umowy załącznik nr 6 do oferty 
 



13. Ogłoszenie o zamówieniu na druku ZP - 300 zostało przekazane Prezesowi Urzędu 
Zamówień Publicznych do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13. 09. 
2006  
 
D.K. 
 


