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Wykonawcy zobowiązani są do zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty
nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.
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Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:
1)

„postępowaniu” lub „postępowaniu o udzielnie zamówienia” – należy przez to rozumieć
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczynane w trybie przetargu
nieograniczonego.

2)

„SIWZ”, - należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z
załącznikami,

3)

„ustawie” lub „Pzp” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.),

4)

„Wykonawcy” - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie
zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia
publicznego,

5)

„Zamawiającym” – należy przez to rozumieć Gminę Celestynów.
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I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Celestynów, ul. Regucka 3
05-430 Celestynów
NIP: 532-105-76-50 REGON: 013268965
www.celestynow.pl, ug@celestynow.pl
telefon: 00 48 22 789 70 60, faks: 00 48 22 789 70 11

II. INFORMACJE OGÓLNE.

1.

Postępowanie jest prowadzone w języku polskim na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),
dalej Pzp, oraz aktów wykonawczych do ustawy w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39
Pzp).

2.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zastosowanie mają przepisy Pzp oraz aktów wykonawczych.

3.

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

4.

Wszelkie dokumenty składane w trakcie postępowania sporządzone w języku obcym należy
składać wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na dowolnie wybraną część zamówienia.
Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane części zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę
na więcej niż 1 część postępowania, musi liczyć się z możliwością zlecenia mu wszystkich części
zamówienia i mieć odpowiednie zaplecze techniczne i osobowe umożliwiające mu
prawidłowe wykonanie zamówienia.

7.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9.

Zamawiający nie przewiduje umowy ramowej.

10.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko
dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

11.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części przedmiotu zamówienia.
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12.

Zamawiający

dopuszcza

udział

podwykonawców

przy

wykonywaniu

zamówienia.

W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców Zamawiający żąda wskazania
przez wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców.

III.

1.

PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA PODOBNE

Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie trzech lat od udzielenia
przedmiotowego

zamówienia

dotychczasowemu

wykonawcy

robót

budowlanych

Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień podobnych do wartości 20% wartości
zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamówienia tj.
1)

Dla części 1 powielenie usług polegających na usuwaniu opadów śnieżnych w
miejscowości Ponurzyca, Tabor, Regut, Zabieżki.

2)

Dla części 2 powielenie usług polegających na usuwaniu opadów śnieżnych w
miejscowości Celestynów i Lasek.

3)

Dla części 3 powielenie usług polegających na usuwaniu opadów śnieżnych w
miejscowości Ostrów, Ostrowik, Dyzin, Jatne, Stara Wieś, Dąbrówka

4)

Dla części 4 powielenie usług polegających na usuwaniu opadów śnieżnych z chodników,
przystanków autobusowych, placów targowych oraz parkingów na terenie gminy
Celestynów.

5)

Dla części 5 powielenie usług polegających na suwaniu nadmiaru opadów śnieżnych
(bieżące wywożenie śniegu wraz z jego zagospodarowaniem) zlokalizowanych na
poboczach dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych, placów targowych,
parkingów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego

6)

Dla części 6 powielenie usług polegających na odśnieżaniu placów targowych na terenie
gminy Celestynów.

Sposób

realizacji

usług

odbywać

się

będzie

na

zasadach

przewidzianych

dla realizacji niniejszego zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia i w umowie.
Przewiduje się, że wartość udzielanych zamówień podobnych ustalona zostanie na podstawie
dotychczasowych doświadczeń, zgodnie z metodyką przyjętą podczas szacowania wartości
zamówienia podstawowego, z uwzględnieniem zmian cen rynkowych.
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IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1.

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, przystanków
autobusowych, parkingów i placów targowych w granicach administracyjnych Gminy
Celestynów w sezonie zimowym 2019/2020 r.

2.

Zamawiający podzielił zamówienie na 6 odrębnych części postępowania:

Część nr 1 postępowania. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu skutków
opadów śnieżnych w obrębie miejscowości Ponurzyca, Podbiel, Tabor, Regut, Zabieżki.
Ilość km: 23,853 km
Wykaz ulic: załącznik nr 3a do wzoru umowy
1.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez
posypywanie nawierzchni jezdni wyznaczonych dróg i ulic materiałem uszorstniającym z 25
% domieszką chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających. Do posypywania jezdni
należy stosować mieszankę w proporcjach zgodnych z obowiązującym i przepisami prawa w
tym zakresie,
2) odśnieżania nawierzchni jezdni,
3) przygotowywania mieszanki materiałów uszorstniających z 25% domieszką chlorku sodu lub
samych materiałów uszorstniających lub równoważnych,
4) pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia,
5) prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z
prowadzeniem dziennych raportów prowadzonych akcji oraz codzienne raportowanie
przedstawicielowi Zamawiającemu o przeprowadzonych działaniach. Każdorazowo w
dziennym raporcie znaleźć się powinny m.in.:
a)

ilość zadysponowanego sprzętu,

b)

czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru

c)

czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru,

d)

ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac.

6) świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze standardem zimowego
utrzymania dróg – załącznik nr 1 do wzoru umowy,
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2.

Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z
poniższymi zasadami:
1) Wykonawca przystąpi do usuwania skutków opadu śniegu:
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu, gdy
Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 10 cm grubości,
2) Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości zimowej:
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, w przypadku raptownej odwilży lub opadów
marznącego deszczu osadzającego lód na drodze, gdy Wykonawca stwierdzi wystąpienie
śliskości nawierzchni dróg.

3.

Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia
oraz utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez cały
okres trwania umowy.

4.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania
ubytków w wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia.

5.

Odbiór usług zimowego utrzymania dróg dokonywany będzie na podstawie dziennych
raportów. Potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia dokonywać będzie każdorazowo
osoba wyznaczona przez Zamawiającego.

6.

Przedstawiciel Zamawiającego dokonywać będzie bieżącej kontroli wykonywanych usług
poprzez zatwierdzenie dobowych raportów stanowiących każdorazowo załącznik do faktury
zgodnie z Załącznikiem nr: 2a do wzoru umowy.

7.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego do delegowania
przedstawiciela celem wzięcia udziału w kontroli usług.

8.

Zamawiający będzie dokonywać odbiorów i kontroli usług według następujących zasad:
Wykonawca sporządza dobowy raport usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do
wzoru umowy po każdorazowym wykonaniu usług, które potwierdzi koordynator wskazany
przez Zamawiającego.

9.

Wykonawca będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych
Gminy Celestynów wg standardu zimowego utrzymania - załącznik nr 1 do wzoru umowy.

10. Zamawiający nie dopuszcza oddzielnego rozliczania posypywania i odśnieżania podczas
jednego przejazdu.
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11. Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu składowania
materiałów uszorstniających oraz parkowania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
12. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać
całodobowe stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.
13. W przypadku nie podjęcia oraz niekontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy,
a wynikających z ustalonych warunków umowy na zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający
w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę.
Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej
wystawionej faktury.
14. Pojazdy wykonujące prace na drogach powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone
w szczególności przy pomocy sygnalizatorów świetlnych emitujących przerywane światło
pomarańczowe.
15. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi
natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do
naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem uszkodzonego
urządzenia. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić
wykonanie tych czynności innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia z
wystawionej faktury.
16. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia, a
szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
naprawić niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu
zabezpieczenia dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych lub innych urządzeń
drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami
transportu lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi
odpowiedzialność Wykonawca.

Część nr 2 postępowania. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu skutków
opadów śnieżnych w obrębie miejscowości Celestynów, Lasek.
Ilość km: 24,879 km
Wykaz ulic: załącznik nr 3b do wzoru umowy
1.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
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1) zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez
posypywanie nawierzchni jezdni wyznaczonych dróg i ulic materiałem uszorstniającym z 25
% domieszką chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających. Do posypywania jezdni
należy stosować mieszankę w proporcjach zgodnych z obowiązującym i przepisami prawa w
tym zakresie,
2) odśnieżania nawierzchni jezdni,
3) przygotowywania mieszanki materiałów uszorstniających z 25% domieszką chlorku sodu lub
samych materiałów uszorstniających lub równoważnych,
4) pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia,
5) prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z
prowadzeniem dziennych raportów prowadzonych akcji oraz codzienne raportowanie
przedstawicielowi Zamawiającemu o przeprowadzonych działaniach. Każdorazowo w
dziennym raporcie znaleźć się powinny m.in.:
a)

ilość zadysponowanego sprzętu,

b)

czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru

c)

czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru,

d)

ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac.

6) świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze standardem zimowego
utrzymania dróg – załącznik nr 1 do wzoru umowy do wzoru umowy,
2.

Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z
poniższymi zasadami:
1) Wykonawca przystąpi do usuwania skutków opadu śniegu:
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu, gdy
Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 10 cm grubości,
2) Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości zimowej:
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, w przypadku raptownej odwilży lub opadów
marznącego deszczu osadzającego lód na drodze, gdy Wykonawca stwierdzi wystąpienie
śliskości nawierzchni dróg,

3.

Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia
oraz utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez cały
okres trwania umowy.
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4.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania
ubytków w wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia.

5.

Odbiór usług zimowego utrzymania dróg dokonywany będzie na podstawie dziennych
raportów. Potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia dokonywać będzie każdorazowo
osoba wyznaczona przez Zamawiającego.

6.

Przedstawiciel Zamawiającego dokonywać będzie bieżącej kontroli wykonywanych usług
poprzez zatwierdzenie dobowych raportów stanowiących każdorazowo załącznik do faktury
zgodnie z Załącznikiem nr: 2a do wzoru umowy.

7.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego do delegowania
przedstawiciela celem wzięcia udziału w kontroli usług.

8.

Zamawiający będzie dokonywać odbiorów i kontroli usług według następujących zasad:
Wykonawca sporządza dobowy raport usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do
wzoru umowy po każdorazowym wykonaniu usług, które potwierdzi koordynator wskazany
przez Zamawiającego.

9.

Wykonawca będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych
Gminy Celestynów wg standardu zimowego utrzymania - załącznik nr 1 do wzoru umowy.

10. Zamawiający nie dopuszcza oddzielnego rozliczania posypywania i odśnieżania podczas
jednego przejazdu.
11. Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu składowania
materiałów uszorstniających oraz parkowania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
12. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać
całodobowe stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.
13. W przypadku nie podjęcia oraz niekontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy,
a wynikających z ustalonych warunków umowy na zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający
w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę.
Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej
wystawionej faktury.
14. Pojazdy wykonujące prace na drogach powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone
w szczególności przy pomocy sygnalizatorów świetlnych emitujących przerywane światło
pomarańczowe.
15. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi
natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do
naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem uszkodzonego
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urządzenia. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić
wykonanie tych czynności innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia z
wystawionej faktury.
16. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia, a
szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
naprawić niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu
zabezpieczenia dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych lub innych urządzeń
drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami
transportu lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi
odpowiedzialność Wykonawca.

Część nr 3 postępowania. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu skutków
opadów śnieżnych w obrębie miejscowości Ostrów, Ostrowik, Dyzin, Jatne, Stara Wieś,
Dąbrówka, Glina, Pogorzel.
Ilość km: 43,072 km
Wykaz ulic: załącznik nr 3c do wzoru umowy
1.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez
posypywanie nawierzchni wyznaczonych dróg i ulic materiałem uszorstniającym z 25 %
domieszką chlorku sodu lub samych materiałów uszorstniających. Do posypywania jezdni
należy stosować mieszankę w proporcjach zgodnych z obowiązującym i przepisami prawa w
tym zakresie,
2) odśnieżania nawierzchni jezdni,
3) przygotowywania mieszanki materiałów uszorstniających z 25% domieszką chlorku sodu lub
samych materiałów uszorstniających lub równoważnych,
4) pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia,
5) prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z
prowadzeniem dziennych raportów prowadzonych akcji oraz codzienne raportowanie
przedstawicielowi Zamawiającemu o przeprowadzonych działaniach. Każdorazowo w
dziennym raporcie znaleźć się powinny m.in.:
a) ilość zadysponowanego sprzętu,
b) czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru

str. 12

c)

czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru,

d)

ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac.

6) świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze standardem zimowego
utrzymania dróg – załącznik nr 1 do wzoru umowy,
2.

Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z
poniższymi zasadami:
1) Wykonawca przystąpi do usuwania skutków opadu śniegu:
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu, gdy
Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 10 cm grubości,
2) Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości zimowej:
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, w przypadku raptownej odwilży lub opadów
marznącego deszczu osadzającego lód na drodze, gdy Wykonawca stwierdzi wystąpienie
śliskości nawierzchni dróg,

3.

Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia
oraz utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez cały
okres trwania umowy.

4.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania
ubytków w wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia.

5.

Odbiór usług zimowego utrzymania dróg dokonywany będzie na podstawie dziennych
raportów. Potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia dokonywać będzie każdorazowo
osoba wyznaczona przez Zamawiającego.

6.

Przedstawiciel Zamawiającego dokonywać będzie bieżącej kontroli wykonywanych usług
poprzez zatwierdzenie dobowych raportów stanowiących każdorazowo załącznik do faktury
zgodnie z Załącznikiem nr: 2a do wzoru umowy.

7.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego do delegowania
przedstawiciela celem wzięcia udziału w kontroli usług.

8.

Zamawiający będzie dokonywać odbiorów i kontroli usług według następujących zasad:
Wykonawca sporządza dobowy raport usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do
wzoru umowy po każdorazowym wykonaniu usług, które potwierdzi koordynator wskazany
przez Zamawiającego.
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9.

Wykonawca będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg i ulic w granicach administracyjnych
Gminy Celestynów wg standardu zimowego utrzymania - załącznik nr 1 do wzoru umowy.

10. Zamawiający nie dopuszcza oddzielnego rozliczania posypywania i odśnieżania podczas
jednego przejazdu.
11. Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu składowania
materiałów uszorstniających oraz parkowania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
12. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać
całodobowe stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.
13. W przypadku nie podjęcia oraz niekontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy,
a wynikających z ustalonych warunków umowy na zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający
w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę.
Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej
wystawionej faktury.
14. Pojazdy wykonujące prace na drogach powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone
w szczególności przy pomocy sygnalizatorów świetlnych emitujących przerywane światło
pomarańczowe.
15. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi
natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do
naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem uszkodzonego
urządzenia. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić
wykonanie tych czynności innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia z
wystawionej faktury.
16. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia, a
szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
naprawić niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu
zabezpieczenia dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych lub innych urządzeń
drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami
transportu lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi
odpowiedzialność Wykonawca.
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Część nr 4 postępowania. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie skutków opadów śnieżnych na
chodnikach o szerokości około 2 m – łączna powierzchnia 845,20 m2 , przystankach autobusowych
– łączna powierzchnia 600,00 m2 oraz parkingach – łączna powierzchnia 11.820,15 m2 w tym:

1) Chodniki:


Celestynów:
a) ul. Św. Kazimierza (745,20 m2 od ul. Jankowskiego do ul. Osieckiej)
b) ul. Szkolna (100,00 m2)

2) Parkingi:
c) Parking za Ośrodkiem Zdrowia (400,00 m2),
d) Parking i chodniki przy ul. H.Koprowskiego (7.755,00 m2),
e) Dojazd do Ośrodka Zdrowia (340,00 m2),
f) Parking przy przedszkolu samorządowym, ul. Szkolna – (1.030,00 m2),
g) Parkingi przed Urzędem Gminy – po obu stronach ul Reguckiej (878,00 m2),
h) Parking przy posterunku Policji (320,00 m2),
i)

Parking przy ul. Św. Kazimierza (1.097,15 m2)

3) Przystanki autobusowe:


Ponurzyca - przystanek autobusowy przy szkole,
Ilość przystanków – 1 szt.



Regut
Ilość przystanków – 1 szt.



Podbiel
Ilość przystanków – 1 szt.



Celestynów:
o ul. Regucka – przy Ośrodku Zdrowia,
o ul. Regucka – przy Szkole Podstawowej,
o ul. Św. Kazimierza – naprzeciwko pawilonów handlowych,
o ul. H. Koprowskiego – przy hali sportowej,
Ilość przystanków – 4 szt.



Jatne – w rejonie skrzyżowania z drogami gminnymi nr 271638W, 271637W, 271639W,
Ilość przystanków – 1 szt.



Ostrowik – przy skrzyżowaniu drogi gminnej Ostrowik- Siwianka z drogą krajową nr 17
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Ilość przystanków – 1 szt.


Ostrów – przy drodze krajowej nr 17
Ilość przystanków – 1 szt.

1.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1) zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez
posypywanie nawierzchni wyznaczonych chodników, przystanków autobusowych i
parkingów materiałem uszorstniającym z 25 % domieszką chlorku sodu lub samych
materiałów uszorstniających. Do posypywania należy stosować mieszankę w proporcjach
zgodnych z obowiązującym i przepisami prawa w tym zakresie,
2) przygotowywania mieszanki materiałów uszorstniających z 25% domieszką chlorku sodu lub
samych materiałów uszorstniających lub równoważnych,
3) odśnieżania nawierzchni chodników, przystanków autobusowych oraz parkingów,
4) pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia,
5) prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z
prowadzeniem dziennych raportów prowadzonych akcji oraz codzienne raportowanie
przedstawicielowi o przeprowadzonych działaniach. Każdorazowo w dziennym raporcie
znaleźć się powinny m.in.- załącznik 2b do wzoru umowy:
a)

Ilość zadysponowanego sprzętu

b)

Czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru

c)

Czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru,

d)

Ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac.

6) świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze standardem zimowego
utrzymania dróg – załącznik nr 1 do wzoru umowy.
2. Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z
poniższymi zasadami:
1) Wykonawca przystąpi do usuwania skutków opadu śniegu:
2) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
3) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu, gdy
Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 10 cm grubości,
3. Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości zimowej:
1)

w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,

2)

bez wezwania koordynatora Zamawiającego, w przypadku raptownej odwilży lub opadów
marznącego deszczu osadzającego lód chodnikach, przystankach autobusowych i
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parkingach, gdy nastąpi śliskość nawierzchni chodników, przystanków autobusowych lub
parkingów,
4.

Zamawiający nie dopuszcza oddzielnego rozliczania posypywania i odśnieżania podczas
jednego przejazdu

5.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia,
a szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
naprawić niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu
zabezpieczenia dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych lub innych urządzeń
drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami
transportu lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi
odpowiedzialność Wykonawca.

6.

Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia
oraz utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez cały
okres trwania umowy.

7.

W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać
całodobowe stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.

8.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania
ubytków w wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia.

9.

Odbiór usług zimowego utrzymania chodników, przystanków autobusowych i parkingów
dokonywany będzie na podstawie dziennych raportów. Potwierdzenia wykonania przedmiotu
zamówienia dokonywać będzie każdorazowo osoba wyznaczona przez Zamawiającego.
Przedstawiciel Zamawiającego dokonywać będzie bieżącej kontroli wykonywanych usług
poprzez zatwierdzenie dobowych raportów stanowiących każdorazowo załącznik do faktury
zgodnie z Załącznikiem nr: 2b do wzoru umowy.

10. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego do delegowania
przedstawiciela celem wzięcia udziału w kontroli usług.
11. Zamawiający będzie dokonywać odbiorów i kontroli usług według następujących zasad:
Wykonawca sporządza dobowy raport usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 2b do
wzoru umowy po każdorazowym wykonaniu usług, które potwierdzi koordynator wskazany
przez Zamawiającego.
12. Wykonawca będzie prowadził zimowe utrzymanie chodników, przystanków autobusowych i
parkingów w granicach administracyjnych Gminy Celestynów wg

standardu zimowego

utrzymania - załącznik nr 1.
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13. Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu składowania
materiałów uszorstniających oraz parkowania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
14. W przypadku nie podjęcia oraz niekontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy,
a wynikających z ustalonych warunków umowy na zimowe utrzymanie chodkników,
przystanków autobusowych i parkingów, Zamawiający w trybie awaryjnym zleci wykonanie
prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie
kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej wystawionej faktury.
15. Pojazdy wykonujące prace na drogach powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone
w szczególności przy pomocy sygnalizatorów świetlnych emitujących przerywane światło
pomarańczowe.
16. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi
natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do
naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem uszkodzonego
urządzenia. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić
wykonanie tych czynności innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia z
wystawionej faktury.
17. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną, w tym płatność ewentualnych
należności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane zawinionym przez
siebie niewłaściwym zimowym utrzymaniem chodników, parkingów i przystanków
autobusowych objętych niniejszą umową oraz wypełnianiem obowiązków wynikających z
niniejszej umowy.

Część nr 5 postępowania. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu nadmiaru
opadów śnieżnych - bieżące wywożenie śniegu wraz z jego zagospodarowaniem zlokalizowanych na
poboczach dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych, parkingów, placów targowych w
miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wywóz śniegu wyrażony będzie w m³ na podstawie
obmiaru samochodu, którym Wykonawca będzie wykonywał ww. usługę. Zagospodarowanie
wywiezionego śniegu leży po stronie Wykonawcy.
1.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
1)

Wywożenia opadów śnieżnych zlokalizowanych na poboczach dróg gminnych, chodników,
przystanków autobusowych, parkingów i placów targowych oraz w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego,
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2)

pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia,

3)

prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z
prowadzeniem dziennych raportów prowadzonych akcji oraz

4)

każdorazowe raportowanie

przedstawicielowi o przeprowadzonych działaniach.

Każdorazowo w raporcie znaleźć się powinny m.in.- załącznik 2c do wzoru umowy:
a) Ilość zadysponowanego sprzętu
b) Czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru
c) Czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru,
d) Ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac.
5)

świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze standardem zimowego
utrzymania dróg – załącznik nr 1 do wzoru umowy,

2.

Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z
poniższymi zasadami:
1)

Wykonawca przystąpi do usuwania nadmiaru opadu śniegu:
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu,
gdy Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 20 cm grubości.

3.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia,
a szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
naprawić niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu
zabezpieczenia dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych, parkingów lub innych
urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi środkami
transportu lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym związane ponosi
odpowiedzialność Wykonawca.

4.

Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia
oraz utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez cały
okres trwania umowy.

5.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania
ubytków w wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia.

6.

Odbiór usług polegającej na usuwaniu nadmiaru opadów śnieżnych będzie na podstawie
dziennych raportów. Potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia dokonywać będzie
każdorazowo osoba wyznaczona przez Zamawiającego.
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7.

Przedstawiciel Zamawiającego dokonywać będzie bieżącej kontroli wykonywanych usług
poprzez zatwierdzenie dobowych raportów stanowiących każdorazowo załącznik do faktury
zgodnie z Załącznikiem nr: 2c do wzoru umowy.

8.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego do delegowania
przedstawiciela celem wzięcia udziału w kontroli usług.

9.

Zamawiający będzie dokonywać odbiorów i kontroli usług według następujących zasad:
Wykonawca sporządza dobowy raport usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 2c do
wzoru umowy po każdorazowym wykonaniu usług, które potwierdzi koordynator wskazany
przez Zamawiającego.

10. Wykonawca będzie świadczył usługę w granicach administracyjnych Gminy Celestynów wg
standardu zimowego utrzymania - załącznik nr 1 do wzoru umowy.
11. Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu parkowania
sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
12. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać
całodobowe stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.
13. W przypadku nie podjęcia oraz niekontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy,
a wynikających z ustalonych warunków umowy na usuwanie nadmiaru opadów śnieżnych,
Zamawiający w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży
Wykonawcę.
14. Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej
wystawionej faktury.
15. Pojazdy wykonujące prace na drogach powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone
w szczególności przy pomocy sygnalizatorów świetlnych emitujących przerywane światło
pomarańczowe.
16. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi
natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do
naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem uszkodzonego
urządzenia. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić
wykonanie tych czynności innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia z
wystawionej faktury.
17. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną, w tym płatność ewentualnych
należności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane zawinionym przez
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siebie niewłaściwym zimowym utrzymaniem dróg objętych niniejszą umową oraz
wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

Część nr 6 postępowania. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odśnieżaniu placów
targowych na terenie gminy Celestynów, w tym:


Celestynów, przy ul. Św. Kazimierza i ul. Osieckiej – 3.127,40 m2



Celestynów, targowisko zastępcze przy ul. Św. Kazimierza – 1.424,00 m2



Stara Wieś, przy ul. Kolejowej – 640,00 m2

1.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) zwalczania śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości pośniegowej) poprzez posypywanie
nawierzchni placów targowych materiałem uszorstniającym z 25 % domieszką chlorku sodu
lub samych materiałów uszorstniających. Do posypywania należy stosować mieszankę w
proporcjach zgodnych z obowiązującym i przepisami prawa w tym zakresie,
2) przygotowywania mieszanki materiałów uszorstniających z 25% domieszką chlorku sodu lub
samych materiałów uszorstniających lub równoważnych,
3) odśnieżania nawierzchni placów targowych,
4) pełnienia dyżuru pogotowia akcji zimowej przez cały okres wykonywania zamówienia,
5) prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu dyżurów i pracy sprzętu wraz z prowadzeniem
dziennych raportów prowadzonych akcji oraz codzienne raportowanie przedstawicielowi o
przeprowadzonych działaniach. Każdorazowo w dziennym raporcie znaleźć się powinny m.in.załącznik 2d do wzoru umowy:
a) Ilość zadysponowanego sprzętu
b) Czas rozpoczęcia i zakończenia dyżuru
c) Czas rozpoczęcia i zakończenia wszelkich działań podjętych w czasie dyżuru,
d) Ilość zużytych materiałów oraz zakres wykonanych prac.
6)

świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie ze standardem zimowego
utrzymania dróg – załącznik nr 1 do wzoru umowy,

2.

Wykonawca ma obowiązek przystąpić do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z
poniższymi zasadami:
1)

Wykonawca przystąpi do usuwania skutków opadu śniegu:
a) w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,
b) bez wezwania koordynatora Zamawiającego, po ustaniu opadów lub w trakcie opadu,
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gdy Wykonawca stwierdzi, że pokrywa śniegu osiągnie 20 cm grubości.
2) Wykonawca przystąpi do zwalczania śliskości zimowe:
a)

w ciągu 1 godziny od telefonicznego wezwania przez koordynatora Zamawiającego,

b)

bez wezwania koordynatora Zamawiającego, w przypadku raptownej odwilży lub opadów
marznącego deszczu osadzającego lód.

3.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia,
a szkody wyrządzone podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
naprawić niezwłocznie na własny koszt. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu
zabezpieczenia parkingów, dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych, placów
targowych lub innych urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami
spowodowanymi środkami transportu lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym
związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

4.

Wykonawca zapewni maszyny i urządzenia oraz materiały niezbędne do realizacji zamówienia
oraz utrzyma w dyspozycyjności przygotowany dla Zamawiającego sprzęt i obsługę przez cały
okres trwania umowy.

5.

W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania
ubytków w wyposażeniu i obsłudze kadrowej do ilości niezbędnej dla realizacji zamówienia.

6.

Odbiór usług zimowego utrzymania placów targowych dokonywany będzie na podstawie
raportów. Potwierdzenia wykonania przedmiotu zamówienia dokonywać będzie każdorazowo
osoba wyznaczona przez Zamawiającego.

7.

Przedstawiciel Zamawiającego dokonywać będzie bieżącej kontroli wykonywanych usług
poprzez zatwierdzenie raportów stanowiących każdorazowo załącznik do faktury zgodnie z
Załącznikiem nr 2d do wzoru umowy.

8.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo, na wniosek Zamawiającego do delegowania
przedstawiciela celem wzięcia udziału w kontroli usług.

9.

Zamawiający będzie dokonywać odbiorów i kontroli usług według następujących zasad:
Wykonawca sporządza raport usług według wzoru stanowiącego załącznik nr 2d do wzoru
umowy po każdorazowym wykonaniu usług, które potwierdzi koordynator wskazany przez
Zamawiającego.

10. Wykonawca będzie świadczył usługę w granicach administracyjnych Gminy Celestynów wg
standardu zimowego utrzymania - załącznik nr 1 do wzoru umowy.
11. Wykonawca zapewni bazę przez okres wykonywania przedmiotu umowy w celu składowania
materiałów uszorstniających oraz parkowania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia.
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12. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać
całodobowe stanowisko dyspozytorskie z łącznością telefoniczną.
13. W przypadku nie podjęcia oraz niekontynuowania obowiązków ciążących na Wykonawcy,
a wynikających z ustalonych warunków umowy na zimowe utrzymanie dróg, Zamawiający
w trybie awaryjnym zleci wykonanie prac innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę.
Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów zastępczego zimowego utrzymania z kolejnej
wystawionej faktury.
14. Pojazdy wykonujące usługę powinny być odpowiednio oznakowane i oświetlone
w szczególności przy pomocy sygnalizatorów świetlnych emitujących przerywane światło
pomarańczowe.
15. W przypadku uszkodzenia urządzeń infrastruktury technicznej Wykonawca powiadomi
natychmiast o zaistniałym fakcie Zamawiającego i Użytkownika oraz zobowiązuje się do
naprawy uszkodzenia według wytycznych i w uzgodnieniu z Użytkownikiem uszkodzonego
urządzenia. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu Zamawiający może zlecić
wykonanie tych czynności innemu Wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.
Wykonawca wyraża zgodę na pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia z
wystawionej faktury.
16. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilnoprawną, w tym płatność ewentualnych
należności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków spowodowane zawinionym przez
siebie niewłaściwym zimowym utrzymaniem dróg objętych niniejszą umową oraz
wypełnianiem obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
17. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonywane
przez Podwykonawców.

Przedmiot zamówienia określony został za pomocą poniższych kodów Wspólnego Słownika
Zamówień CPV:
90620000-9 usługi odśnieżania
90630000-2 usługi usuwania oblodzeni

V. ZATRUDNIENIE OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ

1.

Obowiązek określenia wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na podstawie
art. 29 ust. 3a:

str. 23

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) osób bezpośrednio wykonujących czynności związane z zimowym
utrzymaniem tj.:
Części: I, II, III postępowania: osoba sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia – co
najmniej jedna osoba oraz kierowca pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony
posiadający prawo jazdy kat. C – 2 osoby;
Część IV postępowania: osoba sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia – co najmniej
jedna osoba oraz osoba obsługująca quad z pługiem (prawo jazdy kat B) lub miniładowarkę
na gumowych kołach – co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia;
Część V postępowania - osoba sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia – co najmniej
jedna osoba oraz osoba obsługująca samochód samowyładowczy posiadająca prawo jazdy
kat. C – co najmniej jedna osoba;
Część VI postępowania: osoba sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia – co najmniej
jedna osoba, osoba obsługująca quad z pługiem (prawo jazdy kat B) lub miniładowarkę na
gumowych kołach,– co najmniej jedna osoba.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych

wobec

Wykonawcy

odnośnie

spełniania

przez

Wykonawcę

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w punkcie powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania

oświadczeń

i

dokumentów

w

zakresie

potwierdzenia

spełniania

ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 1
powyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
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składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, funkcji pełnionych przez te osoby, rodzaju umowy
o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b) poświadczoną

za

zgodność

z

oryginałem

odpowiednio

przez

Wykonawcę

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia

czynności,

których

dotyczy

ww.

oświadczenie

Wykonawcy

lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez
adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje

takie

jak:

data

zawarcia

umowy,

rodzaj

umowy

o

pracę

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
UWAGA! Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również
inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana
przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych

osobowych;

zakres

anonimizacji

umowy

musi

być

zgodny

z przepisami ww. ustawy.
2.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności
Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary
umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia

publicznego.

Niezłożenie

przez

wykonawcę

w

wyznaczonym

przez

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1 czynności.
3.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
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VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Dla części: I- VI części postępowania: od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2020 r.

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY DO WYKLUCZENIA.

1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu w trybie określonym w art. 24 ust. 1 Pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej:
a. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał:
dla I części postępowania co najmniej dwie usługi polegające na zimowym
utrzymaniu dróg o wartości minimum 50.000,00 zł każda
dla II części postępowania co najmniej dwie usługi polegające na zimowym
utrzymaniu dróg o wartości minimum 50.000,00 zł każda
dla III części postępowania co najmniej dwie usługi polegające na zimowym
utrzymaniu dróg o wartości minimum 50.000,00 zł każda

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, a wymagania co do tych części
są tożsame Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem i
wiedzą dla jednej z części postępowania.

b. Wykonawca spełni ww. warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował, co najmniej
następującym sprzętem:

Dla I części postępowania:
o samochód z pługiem – minimum 1 szt.
o ciągnik mechaniczny z pługiem – minimum 1 szt.
o solarka – minimum 1 szt.

Dla II części postępowania:
o samochód z pługiem – minimum 1 szt.
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o ciągnik mechaniczny z pługiem – minimum 1 szt.
o solarka – minimum 1 szt.

Dla III części postępowania:
o samochód z pługiem – minimum 1 szt.
o ciągnik mechaniczny z pługiem – minimum 1 szt.
o solarka – minimum 1 szt.

Dla IV część postępowania:
o quad z pługiem – minimum 1 szt.
lub
o mini-ładowarka na gumowych kołach – minimum 1 szt.

Dla V części postępowania :
o koparko-ładowarka – minimum 1 szt.
o samochód samowyładowczy – minimum 1 szt.

Dla VI część postępowania:
o

quad z pługiem – minimum 1 szt.

lub
o

mini-ładowarka na gumowych kołach– minimum 1 szt.

lub
o

traktor z pługiem – minimum 1 szt.

Uwaga – w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części zamówienia, Zamawiający uzna
za warunek spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem pojedynczym sprzętem - nie
musi sumować poszczególnego asortymentu.

c. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia
osobami posiadającymi następując uprawnienia:

Dla I części postępowania:
 Osobą sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia – co najmniej jedna osoba
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 Kierowcą pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony posiadający prawo jazdy
kat. C – co najmniej 2 osoby
 Osobą obsługująca ciągnik z pługiem posiadająca prawo jazdy kat T – co najmniej
jedna osoba

Dla II części postępowania:
 Osobą sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia – co najmniej jedna osoba
 Kierowcą pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony posiadający prawo jazdy
kat. C – co najmniej 2 osoby
 Osobą obsługująca ciągnik z pługiem posiadająca prawo jazdy kat T – co najmniej
jedna osoba

Dla III części postępowania:
 Osobą sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia – co najmniej jedna osoba
 Kierowcą pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony posiadający prawo jazdy
kat. C – co najmniej 2 osoby
 Osobą obsługująca ciągnik z pługiem posiadająca prawo jazdy kat T – co najmniej
jedna osoba

Dla IV części postępowania:
 Osoba sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia – co najmniej jedna osoba
 Osoba obsługująca quad z pługiem lub mini ładowarkę na gumowych kołach – co
najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia prawo jazdy kat B

Dla V części postępowania:
 Osoba sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia – co najmniej jedna osoba
 Osoba obsługująca koparko – ładowarkę posiadającą uprawnienia do obsługi –co
najmniej jedna osoba
 Osoba obsługująca samochód samowyładowczy posiadająca prawo jazdy kat. C –
co najmniej jedna osoba

Dla VO części postępowania:
 Osoba sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia – co najmniej jedna osoba
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 Osoba obsługująca quad z pługiem (prawo jazdy kat B) lub mini-ładowarkę na
gumowych kołach (prawo jazdy kat B), lub traktor z pługiem ( prawo jazdy kat C)
– co najmniej jedna osoba

UWAGA – dopuszcza się, aby osoba sprawująca nadzór nad realizacją zamówienia była jednocześnie
jednym z operatorów sprzętu przewidzianego do zimowego utrzymania.

UWAGA – w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka części, Zamawiający uzna za warunek
spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem pojedynczymi osobami, które będą
świadczyły usługę - nie musi sumować ilości osób.

b) Spełniają warunki udziału w postępowanie dotyczące sytuacji ekonomicznej lub
finansowej. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę odpowiedniego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
w I części postępowania 50.000,00 zł
w II części postępowania 100.000,00 zł
w III części postępowania 150.000,00 zł
w IV części postępowania 50.000,00 zł
w V części postępowania 1.500,00 zł
w VI części postępowania 10.000,00 zł

2.

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.

3.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki,
o których mowa w ust. 1 zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli:
1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonej w ust. 1, pkt 2 lit. a) SIWZ
spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej w przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie wykażą te podmioty łącznie.
2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej określonej w ust. 1 pkt 2 lit. b) SIWZ
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spełnienie tego warunku w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie wykaże jeden z tych wykonawców samodzielnie – Zamawiający nie
dopuszcza

sumowania

(łączenia)

zasobów

dotyczących

posiadanej

sytuacji

ekonomicznej lub finansowej przez 2 lub więcej podmiotów.
4.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.

5.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w ust. 4 wystąpi
wyłącznie w przypadku, kiedy:
1)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13–22.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
6.

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

7.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
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VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie przesłanek wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu – sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowaniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w ust. 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – załącznik nr 2 do SIWZ i załączniku
nr 3 do SIWZ, wraz z określeniem części, jaką zamierza im powierzyć.
4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów (w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu), zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniu – załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Do oferty każdy z wykonawców powinien załączyć dowód wniesienia wadium.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
– wzór oświadczenia zamieszczony zostanie niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie
internetowej Zamawiającego.
7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów (wzory formularzy i dokumentów, na
których Wykonawca złoży nw. oświadczenia zostaną przesłane przez Zamawiającego):
1)

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
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przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające

ich

należyte

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
2)

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami,

3)

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami,

4)

dokument potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

8.

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub
innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub
dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym – nie krótszym niż 3 dni, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.

Dokumenty składane są w formie przewidzianej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).

10.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
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11.

Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do
Zamawiającego w sprawie toczącego się postępowania i do niego Zamawiający kieruje
informacje, korespondencje itp.

12.

Oświadczenia, składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach których polega
Wykonawca, składane są w postaci oryginału. Za oryginał uważa się oświadczenie złożone w
formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem. Dokumenty inne niż oświadczenia
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za
zgodność z oryginałem dokonywane są w formie pisemnej przez Wykonawcę albo podmiot,
na którego zdolnościach polega Wykonawca albo Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia publicznego – odpowiednio w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu
związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

4.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium.

5.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
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1.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2 1 8 8 z późn.zm.) lub o sobiście lub za pośrednictwem posłańca lub
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn.zm.).

2.

Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3.

Jeżeli Zamawiający lub W y ko n a w ca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze
stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem referencyjnym określonym w SIWZ.

5.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: e-mail zamowienia@celestynow.pl lub
faksem na nr faks. +48 22 789 70 11 .

6.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Anna
Michalska, faks. +48 22 789 70 11 , e-mail zamowienia@celestynow.pl.

Referat Inwestycji, Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, pokój nr 35, godziny
kontaktu z Zamawiającym:
900–1700 (poniedziałek)
800–1600 (wtorek – piątek)

Adres do korespondencji:
Urząd Gminy w Celestynowie
ul. Regucka 3, 05–430 Celestynów

7.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek
inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie
będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt
telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

str. 34

8.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

9.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub
dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na
której udostępniono SIWZ.

10.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie
Zamawiającego.

11.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

12.

Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ.

13.

Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którzy
otrzymali SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej. Wszystkie zmiany dokonane
przez Zamawiającego stają się wiążące dla Wykonawców.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Dla części I zamówienia - 2.100,00 zł
Dla części II zamówienia – 5.500,00 zł
Dla części III zamówienia – 9.500,00 zł
Dla części IV zamówienia - 1.800,00 zł
Dla części V zamówienia- - nie wymagane złożenie wadium
Dla części VI zamówienia - nie wymagane złożenie wadium
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo–kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;
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5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank
Spółdzielczy w Otwocku oddział w Celestynowie Nr konta bankowego: 23 8001 0005 2002
0008 6091 0012 z dopiskiem „Wadium” RIZPiFZ.271.67.2019 Część ……(I-IV)
Uwaga: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.

5.

Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż w pieniądzu należy
dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym terminie
zwrócić Wykonawcy wadium.

6.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

7.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

8.

Wykonawcy,

którego

oferta

została

wybrana

jako

najkorzystniejsza,

Zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania,
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawcę.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,
nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art.
25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
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spowodowało brak możliwości

wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę

jako

najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1)

odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;

2)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

XII. PROCEDURA ODWRÓCONA (art. 24aa ustawy Pzp.)

1.

Zamawiający przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Pzp, i informuje, że najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

3.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty
mających wpływ na wysokość ceny.

4.

Zamawiający poprawi w ofercie:
1)

oczywiste omyłki pisarskie,

2)

oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

3)

inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5.

Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane),
Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

XIII.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.
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1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: łączną cenę porównawczą brutto (tj. za
wykonanie

przedmiotu zamówienia), zobowiązanie

dotyczące

terminu realizacji

zamówienia, wypełnione przez Wykonawcę dane odnośnie kryteriów oceny ofert,
oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i
wzoru umowy bez zastrzeżeń,
2) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnianie warunków udziału w postępowaniu
sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ,
3) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania sporządzone
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy zasobu w trybie art. 22a Pzp –
dokumenty należy złożyć wraz z ofertą w przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z
zasobów podmiotów trzecich w przeciwnym przypadku nie załączać do oferty,
5) Dowód wniesienia wadium.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Jeżeli z dokumentów określających status prawny
Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych
jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez
wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie
takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy to do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę na każdą z części postępowania o udzielenie
zamówienia, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert
na jedną część postępowania spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
Wykonawcę
6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
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7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. W celu dokładnego przygotowania oferty zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji terenu
świadczenia usług. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji ponosi samodzielnie
każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść
uzyskanych w czasie wizji informacji.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała
oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta
uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
10. Poprawki lub zmiany w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
419 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego
postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
13. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich, jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
14. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
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15. Wszystkie strony oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie
(np. zszyte, bindowane).
16. Zaleca się złożyć ofertę w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu, które należy zabezpieczyć
przed przypadkowym otwarciem. Na opakowaniu należy podać następujący adres
zamawiającego (miejsce składania ofert):
oraz napis:
Urząd Gminy w Celestynowie
Biuro Obsługi Mieszkańca
ul. Regucka 3, 05–430 Celestynów
oraz napis:

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników, przystanków autobusowych, parkingów i placów
targowych w granicach administracyjnych Gminy Celestynów w sezonie zimowym 2019/2020 r.”
Część _______ postępowania ____________________________________________
RIZPiFZ.271.67.2019
Nie otwierać przed dniem 18 października 2019 roku, godz. 11:15

*/ niepotrzebne skreślić

17. Koperta musi także zawierać nazwę i adres wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w
przypadku stwierdzenia, że została złożona po terminie.
18. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty
pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich
samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”.
Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą
otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy
oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
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20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje
dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem
składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie
przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po
terminie otwarcia ofert.

XIV.

1.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

Oferty należy składać pod adresem:
Urząd Gminy w Celestynowie
Biuro Obsługi Mieszkańca
ul. Regucka 3, 05–430 Celestynów

2.

Termin składania ofert upływa dnia 18 października 2019 roku o godz. 11:00 oferta złożona po
terminie zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy
Pzp.

3.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 października 2019 roku o godz. 11:15 w siedzibie zamawiającego
w Celestynowie 05-430 przy ul. Reguckiej 3, sala konferencyjna.

4.

Otwarcie ofert jest jawne.

5.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

6.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.

7.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1)

kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)

firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
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XV.

1.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

Zamawiający ustala, iż wynagrodzenie należne wykonawcy za należyte zrealizowane usług,
będących przedmiotem niniejszego postępowania, w poszczególnych częściach zamówienia
wynikać będzie z iloczynu ceny jednostkowej podanej w ofercie przez Wykonawcę (Załącznik nr
1 do SIWZ) i faktycznie wykonanych i rzeczywistej ilości km/m²/mᵌ.

2.

Cena oferty musi być podana w złotych polskich w postaci netto oraz brutto – cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem stawki podatku VAT (netto + stawka VAT = brutto), zgodnej z obowiązującymi
przepisami. Cenę oferty należy wyliczyć w oparciu o przyjęty zakres zamówienia – wynikający z
SIWZ i załączników do SIWZ.

3.

Ceny jednostkowe zaproponowane w formularzu oferty powinny zawierać wszystkie
zobowiązania (koszty) niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

4.

Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.

5.

Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w niniejszej
SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy).

6.

Ceny muszą być wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania:
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, równe i powyżej 5 należy zaokrąglić w górę).

7.

W celu porównania złożonych ofert Wykonawca obliczy porównawczą cenę ofertową brutto.

8.

Wykonawca obliczy porównawczą cenę ofertową brutto z zastosowaniem cen jednostkowych
brutto poszczególnych pozycji usług oraz szacunkowej ilości tych usług do wykonania w okresie
realizacji zamówienia.

9.

Porównawcza cena ofertowa brutto nie stanowi wartości umowy i służy jedynie porównaniu
złożonych ofert w postępowaniu. Wartość faktycznie wykonanych usług zależeć będzie od
rzeczywistych potrzeb, a Zamawiający nie będzie ponosił żadnych konsekwencji z tego tytułu.
Podana ilość usług jest wyłącznie wartością szacunkową (orientacyjną) przyjętą do celów
porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Środki, jakimi dysponuje Zamawiający na
realizację zamówienia zostaną określone w umowie i będą stanowiły maksymalne
wynagrodzenie Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być
konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia i zawarcia umowy, gdyż wyklucza
się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
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11. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do
jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ
Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najwyższą wartość, wyrażoną w
punktach, z uwzględnieniem kryteriów oceny, wymienionych poniżej.
2. Zamawiający przy wyborze oferty będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.
1
2

3.

Nazwa kryterium

Waga (maksymalna liczba punktów)

Cena (C) - najniższa porównawcza cena
ofertowa brutto
Termin płatności (T)

60 % (60 pkt)
40 % (40 pkt)

Zasady oceny kryterium „Cena” (C) zostaną obliczone według wzoru:

KRYTERIUM I cena – 60% -60 pkt
cena określa koszt brutto (tj. z VAT) wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę,
wynikający z uwzględnienia wszystkich kosztów jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia. Oferta złożona przez danego Wykonawcę otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą ze wzoru:

Najniższa porównawcza cena ofertowa brutto C
Kryterium nr C =---------------------------------------------------------------------- x waga kryterium x 100
Badana porównawcza cena ofertowa C oferty ocenianej
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4.

Ocena kryterium „Termin płatności” (T) będzie dokonywana na podstawie wypełnionego przez
Wykonawcę formularza ofertowego. Zamawiający przydzieli każdej badanej ofercie w kryterium
(T):
0 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 7 dni
10 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 14 dni
30 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 21 dni
40 pkt za zaoferowanie przez Wykonawcę 30 dni.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P), będącą
sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach:

Pi = C + T
C – oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Cena (C)”.,
T- oznacza liczbę punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Termin płatności (T)”.

XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

Z Wykonawcą wybranym w drodze niniejszego postępowania, który złoży ofertę
najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie z postanowieniami ustawy Pzp, Kodeksu
cywilnego, wymogami SIWZ i zapisami określonym we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik
nr 4 do SIWZ.

2.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

3.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym
w art. 94 ustawy Pzp.

4.

Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym
przez Zamawiającego.
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5.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

6.

Wykonawca, który wskazał, że część zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawców,
zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić nazwy (firmy) podwykonawców,
adresy oraz dokumenty potwierdzające, że występują oni w obrocie prawnym, wskazać
sposób reprezentacji i szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, który podwykonawca
będzie realizował.

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY,
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

1.

Załącznikiem do niniejszej SIWZ jest wzór umowy, który stanowi integralną część niniejszej–
załącznik nr 4 do SIWZ.

2.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zawrze umowę z
Zamawiającym na warunkach określonych we wzorze umowy.

3.

Wzór umowy, po upływie terminu do składania ofert, nie podlega negocjacjom i złożenie
oferty jest równoznaczne z pełną jego akceptacją przez Wykonawcę. Prośbę o wyjaśnienia
dotyczące zapisów Projektu umowy Wykonawca może zgłosić w sposób zgodny z art. 38 Pzp.

4.

W przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy.

5.

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Pzp zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem
możliwości dokonania zmian przewidzianych postanowieniach umowy.
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X. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ.

1.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu
podmiotowi, zgodnie z Rozdziałem 2, Dział VI ustawy Pzp. jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt
5 ustawy Pzp.

3.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.

5.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

6.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym

podpisem

elektronicznym

weryfikowanym

przy

pomocy

ważnego

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu, przy czym jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych
od pracy.
7.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do
jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
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8.

Odwołanie wnosi się w terminie w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.

9.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.

11.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

12.

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13.

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania
odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

14.

W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes
Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania.

15.

Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

16.

Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz
zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie,
wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości
lub w części.

17.

Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny
od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

XXI.

1.

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
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1)

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Wójt Gminy Celestynów, ul. Regucka
3, 05-430 Celestynów, telefon: 00 48 22 789 70 60, faks: 00 48 22 789 70 11;

2)

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest wyznaczona przez Gminę Celestynów
osoba, z którą można się skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub na
wskazany powyżej adres Administratora Danych Osobowych;

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4)

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej
„ustawa Pzp”;

5)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;

6)

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

2.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

3.

Posiada Pani/Pan:
1)

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;

2)

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

3)

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO;

4)

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.

4.

Nie przysługuje Pani/Panu:
1)

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
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2)

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

3)

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

5.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego na
podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy.

6.

Pani/Pana dane osobowe: będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz
realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających
z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia
zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia
obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów
dotyczących archiwizacji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy Pzp oraz przepisy
wykonawcze do Pzp.
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