
                                              
 
 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późniejszymi zmianami) – 

zwanej dalej „ustawą”  o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro a poniżej kwot określonych w 

Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (tzw. wartości 

progów unijnych) na zadanie:  

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica 

Wielka w sezonie 2017/2018 oraz 2018/2019” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatwierdzam 
 

……………………………….. 
 

dnia 08.11.2017 r. 
 
 
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca 
ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 
oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
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 SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH   WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
 
 
dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy 

Lipnica Wielka w sezonie 2017/2018 oraz 2018/2019”  

 
 

Zamawiający : Gmina Lipnica Wielka  

REGON: 491892357 

NIP: 735-28-41-452 

Adres : Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka   

Tel. /Fax: 182634595 / 18 2634597 

e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl,    lipnicaw@gminyrp.pl 

          strona internetowa: www.lipnicawielka.pl   

 Godziny urzędowania : pn.-pt. godz. 7:30 – 15:30  

Znak postępowania : 271.11.2017 

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone 
ogłoszenie o zamówieniu. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień 

publicznych /Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami/, dalej ustawa Pzp oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy. Wartość szacunkowa zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Do czynności podejmowanych przez Zmawiającego i 

Wykonawców w postępowaniu stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień publicznych, aktów 

wykonawczych do niej,  a w sprawach nieuregulowanych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – 

Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.) 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

 Biuletyn Zamówień Publicznych   

 strona internetowa Zamawiającego – www.lipnicawielka.pl 

 tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 
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Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia: 
    

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: „„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie 

gminy Lipnica Wielka w sezonie 2017/2018 oraz 2018/2019”  

2. Świadczenie usługi będzie odbywać się zgodnie ze SIWZ  na zimowe utrzymanie dróg w gminie Lipnica 

Wielka. Usługa musi być wykonywana według standardów zimowego utrzymania dróg opisanych w 

specyfikacji.  

3. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na: wykonaniu usługi polegającej na zimowym 

mechanicznym utrzymaniu dróg, tj. odśnieżanie,  usuwanie gołoledzi z dróg i placów  dla których 

zarządcą jest Wójt Gminy Lipnica Wielka. Wykonawca wykonywać będzie usługę w sezonie zimowym 

2017/2018 oraz 2018/2019. Zakończenie ostatniego sezonu ustala się na dzień 30.04.2019 r. 

Szacunkowa ilość kilometrów przeznaczonych do utrzymania( za 2 sezony)  wynosi: 6000 km  

tj. 3000 km na 1 sezon. 

4.  Ze względu na częstotliwość świadczenia usług, o których mowa w punkcie 3 , drogi zostały podzielone 

według standardów utrzymania na grupy: 

4.1. III standard - obejmuje drogi określone w załączniku Nr 7 do SIWZ; 

III standard utrzymania: 

Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Dopuszczalne występowanie luźnego oraz warstwy 

zajeżdżonego śniegu grubości do 6cm, lokalnie zasp i języków śniegowych. Jezdnia posypywana na 

całej długości przy użyciu materiałów uszarstniających oraz chemicznych. 

Poszczególne zjawiska atmosferyczne należy usunąć: gołoledź, lodowicę do 5 godz., gołoledź 

pośniegową do 6 godz. po stwierdzeniu wystąpienia. 

 dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk: 

Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia  

występowania zjawisk 

Śnieg gołoledź 

- luźny  
 
- zajeżdżony 
 
 
 
 
- błoto pośniegowe 
- zaspy, języki śniegowe  
lokalnie  
 

– 6 godz. 

–występuje  
(warstwa nie  
przekraczająca  
grubości 6 cm)  
 

– 6 godz. 
– 6 godz. 
 

W miejscach  
wyznaczonych 
- gołoledź  
- pośniegowa  
- lodowica  
 

 
 
– 5 godz. 
– 6 godz.  
– 5 godz.  
 

          utrudnienia dla samochodów osobowych 
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4.2. V standard- obejmuje drogi określone w załączniku Nr 7 do SIWZ. 

V standard  

Jezdnia odśnieżona w  miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.   

Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o  możliwości ruchu. Dopuszcza się przerwy w 

komunikacji do 24 godzin. 

 dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk: 

Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia  

występowania zjawisk 

Śnieg gołoledź 

- luźny  
 
- zajeżdżony 
 
 
- nabój śnieżny  
- zaspy,  

–  16 godz. 

–występuje  
 
 
– występuje 
– występują do 24 godzin 

W miejscach 
wyznaczonych :  
- gołoledź 

- pośniegowa 

 
 
- 8 godz.  

         dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. 

 

 

4.5. VI standard - obejmuje drogi określone w załączniku Nr 7 do SIWZ. 

VI standard  

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.  

Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach – wyznaczonych przez zarządcę drogi. 

 dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk: 

Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia  

występowania zjawisk 

Śnieg gołoledź 

- luźny  
 
- zajeżdżony 
 
 
 
 
- nabój śnieżny  
- zaspy,  
 

–  występuje 

– występuje  
 

 

 

– występuje 
– występują do 48 
godzin 
 

W miejscach 

wyznaczonych :  

- wszystkie 

rodzaje śliskości   

  po odśnieżaniu   

-  2 godz. 

 

 
 
 

         dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godz. 

5. Zamawiający proponuje, aby każdy Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu wykonywanych usług.  
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6. Wykonawca wykonywać będzie usługę w zależności od potrzeb i nasilenia warunków pogodowych 

niezwłocznie po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia. Wykonawca poda telefon kontaktowy, który 

Zamawiający udostępni mieszkańcom Gminy. 

7. Materiały do likwidacji śliskości  (piasek i sól) Wykonawca zakupuje we własnym zakresie, a koszty 

zakupu wlicza w cenę realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia miejsc do 

składowania wyżej wymienionych materiałów. Do zwalczania śliskości jezdni o nawierzchni bitumicznej  

należy stosować mieszaninę soli 15% i pisaku 85%. 

8. Podane w załączniku nr 7 do SIWZ kilometraże poszczególnych dróg mają charakter informacyjny. 

Wykonawca będzie utrzymywał drogi tylko na tych odcinkach, których przejezdność jest konieczna dla 

płynnej i bezpiecznej komunikacji. Ilość przeznaczonych do zimowego utrzymania km dróg gminnych 

jednoznacznie wskazuje w każdym przypadku pracownik Zamawiającego. 

9. W zależności od warunków atmosferycznych jakie będą panowały w sezonach  2017/2018 oraz 2018/2019  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych w zakresie poszczególnych usług w ramach 

realizacji przedmiotu zamówienia. Potwierdzenie faktycznej ilości odśnieżonych kilometrów dróg będzie 

się odbywać na podstawie „karty pracy”. 

10. Maksymalny czas podstawienia sprzętu zastępczego, w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji 

usługi, wynosi 2h. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje czas dłuższy niż 2h zostanie odrzucona jako 

oferta, której treść nie odpowiada treści SIWZ. 

11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas realizacji 

przedmiotu zamówienia lub mające związek z nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia przez 

Wykonawcę. 

12. Zamawiający wyznaczy pracownika, który będzie Koordynatorem realizacji przedmiotu zamówienia. 

13. Koordynator będzie decydował o rodzaju usług oraz kolejności odśnieżania i zwalczania śliskości na 

drogach gminnych, mając na uwadze ważność drogi oraz ograniczenie do minimum zbędnych przejazdów 

sprzętu odśnieżającego. 

14. Wykonawca musi zapewnić całodobowy kontakt telefoniczny w celu umożliwienia Zamawiającemu 

przekazania zleceń oraz jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu kontakt z operatorami sprzętu którym 

realizowane są usługi. 

15. Rozliczenie za wykonane prace objęte umową będą dokonywane miesięcznie według iloczynu stawek 

określonych w ofercie Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych prac. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia w pełnej 

gotowości do pracy tak, aby rozpoczęcie w pełnym zakresie usług zimowego utrzymania dróg gminnych 

będących przedmiotem umowy po otrzymaniu od Zamawiającego zlecenia.   

17. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.  

18.  Wykonawca zapewnia odpowiedni sprzęt. 

19. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których 

mowa wart. 29 ust 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia: 
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1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy 

osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: operatorów 

sprzętu tj. kierowców, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony wart. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także 

podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo 

stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób 

wykonujących wskazane wyżej czynności. 

Powyższy wymóg nie dotyczy przypadku, gdy Wykonawca składający ofertę jest osobą fizyczną 

prowadzącą działalność gospodarczą i zobowiąże się do osobistego świadczenia funkcji kierowcy oraz 

wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia funkcji kierowcy na 

rzecz spółki. 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie osobiście przez osoby 

fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia,( np. właściciel będzie  - 

kierowcą lub samozatrudnienia  jako podwykonawcy). 

2) Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz 

kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są 

w załączniku - wzór umowy. 

20. Wspólny Słownik Zamówień CPV  

 90620000-9- usługi odśnieżania  

 90630000-2- usługi usuwania oblodzeń  

19. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców:  

a) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom.    

b) W przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany aby przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia podał o ile są już znane- nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje 

na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.  

c) Zgłoszenie podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca się powołuje zobowiązuje Wykonawcę aby wraz 

z ofertą złożył oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

d) Jeżeli późniejsza zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu niemniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

ROZDZIAŁ III. Termin wykonania zamówienia.  

 Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r.  
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ROZDZIAŁ IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania.   

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 

warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące: 

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  

b) sytuacji ekonomicznej i finansowej:  

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 260.000,00 zł; 

c) zdolności technicznej i zawodowej  

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: 

a) będzie dysponował lub dysponuje minimum 5 ciągnikami kołowym lub innym sprzętem wyposażonym w 

pług do odśnieżania oraz  minimum 4 rozrzutnikami do rozsypywania materiału do zwalczania śliskości,  lub 

sprzętem równoważnym.  

Rozdział V. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi 

którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 Pzp . 

2. Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie 

zamówienia Wykonawcę: 

� w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 

1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 

i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, może 

przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub 
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przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, 

wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie 

konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla 

zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania 

tego zakazu. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

ROZDZIAŁ VI . Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu 

1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 
podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 
 

Wymagany dokument 
 

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału 
 

 
W	przypadku	wspólnego	ubiegania	się	o	zamówienie	przez	Wykonawców,	oświadczenie	o	którym	mowa	

w	ust.	1	pkt	1	składa	każdy	z	wykonawców	wspólnie	ubiegających	się		o	zamówienie.	

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub 
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 
 

Wymagany dokument 
 
1. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.  

3. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania 

oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 



271.11.2017 
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2017/2018 oraz 2018/2019   

9 
 

oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

a) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć: 
 

Wymagany dokument 

 

1. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w 

celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami 

2. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 

określoną przez zamawiającego 

 

b) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy 

przedłożyć: 

Wymagany dokument 

 

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2. Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu 

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

przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy. 

 

 c) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Wymagany dokument 

 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
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w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;  

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  nie otwarto jego likwidacji ani nie 

ogłoszono upadłości. 

Dokument,  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

 

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem 

terminów ich ważności. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się 

do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących 

tego dokumentu. 

d) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć: 

Wymagany dokument 

 

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych 

zasobów. 

Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca 

polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 

udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne 
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oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 

oraz z 2016 r. poz. 352).  

8. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, 

które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub 

oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie 

elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez 

Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

9. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w 

oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach 

lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 

albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.  

10. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

11. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w 

wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

ROZDZIAŁ VII. Informacja dla wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów oraz 

zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia 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 nimi stosunków prawnych.  

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. 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, a których 

mowa w rozdziale V niniejszej SIWZ. 
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4. 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. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 

postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu 

wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 1 SIWZ. 

6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w rozdziale VI pkt. 5 lit. b)  SIWZ. 

7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na którego 

zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 

Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w rozdziale VII pkt.1 

SIWZ. 

9. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

10. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 

11. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o 

ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. 

12. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 
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o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać informacje na 

temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

zamówienia. 

13. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o Podwykonawcach w dokumencie ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w rozdział VI pkt. 1 

14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

15. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony 

dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym 

mowa w  rozdziale VI VI pkt. 1 oraz  SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

ROZDZIAŁ VIII.  Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania 

się z wykonawcami.  

1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 

Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na poniższy adres i numery:  

Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej 

34-483 Lipnica Wielka 518 

faks (18) 26-345-97 lub 18 53 100 54  ; e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl 

w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. pn.-pt. godz. 7:30 – 15:30  

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

Jeżeli Zamawiający będzie posiadał pozytywny raport transmisji z faksu lub potwierdzenie wysłania wiadomości 

e-mail, a Wykonawca nie potwierdzi faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający przyjmuje, że przesłana 

korespondencja została mu doręczona skutecznie i ciężar dowodu jej niedoręczenia spoczywać będzie na 

Wykonawcy.  

3. Ilekroć w prowadzonym postępowaniu Zamawiający wprowadzi obowiązek zachowania formy pisemnej, 

oznacza to konieczność jej zachowania pod rygorem nieważności (bezskuteczności) oświadczenia, dokumentu. 

Forma pisemna wymagana jest bezwzględnie do:  

a) złożenia oferty wraz z załącznikami oraz zmian i wycofania oferty,  
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b) złożenia (uzupełnienia) przez Wykonawcę dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 Pzp,  

c) złożenia nowego wadium lub jego przedłużenia, w przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej 

(jeśli jest wymagane),  

d) wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej (jeśli jest wymagane). 

4. Osobą uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Marzena Polaczek  

tel. 18 53 100 54 lub 18 26 345 95 email: przetargi@lipnicawielka.pl . W ramach informacji telefonicznych 

przekazywane będą jedynie informacje o charakterze organizacyjnym. Informacje wyjaśniające treść SIWZ będą 

udzielane na zasadach określonych w ust. 5-8. 

5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany 

udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później iż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli 

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod 

warunkiem,  że wiosek o wyjaśnienie treść SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 

którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

6. Jeżeli wiosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w 

ust. 5 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa            w 

ust. 5. 

8. Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazano SIWZ , bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej 

www.lipnicawielka.pl 

ROZDZIAŁ IX.  Wymagania dotyczące wadium  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

ROZDZIAŁ X.  Termin związania ofertą  

1. Wykonawca jest związany 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, zgodnie 

z dyspozycją art. 85 ust. 2-4 Pzp.  

ROZDZIAŁ XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert  

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę - sam lub jako partner w konsorcjum/ spółce cywilnej. 

Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z 

udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.  

2. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015, poz. 184 z późn. zm.), którzy złożą odrębne oferty w 

przedmiotowym postępowaniu, będą podlegać wykluczeniu z postępowania, chyba, że wykażą, że istniejące 

pomiędzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia.  
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3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie 

oferty w postaci elektronicznej.  

4. Ofertę należy sporządzić na formularzu o treści zgodnej z załączonymi w SIWZ wzorze treść oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ.  

5. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:  

5.1. Wypełniony szczegółowo Formularz oferty, złożony w formie oryginału – załącznik nr 1 do SIWZ  

5.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, złożone w 

formie oryginału – załącznik nr 3 do SIWZ  

5.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – złożone w formie oryginału – załącznik nr 

2 do SIWZ  

UWAGA: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają ofertę zgodnie z wymogami poniżej: 

Wypełniony szczegółowo wspólny Formularz oferty, złożony w formie oryginału – załącznik nr 1 do SIWZ  

 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp, złożone w 

formie oryginału załącznik nr 3 do SIWZ - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia zobowiązany jest złożyć samodzielnie  

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożone w formie oryginału załącznik nr 2 do 

SIWZ – Wykonawcy mogą złożyć: wspólnie, tj.: podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie na jednym oświadczeniu, albo odrębnie, tj.: podpisane przez każdego z 

Wykonawców na odrębnym oświadczeniu.  

6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim w sposób 

czytelny, napisana na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę/y 

uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, tj.:  

a) osobę/y uprawnioną/e zgodnie z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub wpisem do centralnej 

ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub  

b) osobę/y posiadającą/e ważne pełnomocnictwo, którego oryginał, lub kopię poświadczoną notarialnie za 

zgodność z oryginałem lub odpis albo wyciąg z dokumentu sporządzony przez notariusza - należy dołączyć do 

oferty.  

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone 

przez Wykonawcę.  

8. Oferta wraz z załącznikami stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w 

sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).  

9. Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne 

zmiany, poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz zaopatrzyć parafą osób/y upoważnionych/ej 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  

10. Zaleca się, aby zapisane strony oferty wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były 

ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, 

gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.  
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11. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 

ust. 4 Pzp.  

12. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu i 

zaadresować w następujący sposób:  

Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej 

34-483 Lipnica Wielka 518 

OFERTA w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka  w sezonie 2017/2018 oraz 

2018/2019” 

/nr sprawy: 271.11.2017/ 

NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU OTWARCIA OFERT 
 

 

Uwaga: Koperta powinna być również oznaczona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy /wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, by umożliwić zwrotnie otwartej oferty w przypadku 

dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie./  

13. Jeżeli oferta zostanie złożona i opisana w sposób inny niż podany w pkt 15 (zwłaszcza gdy nie będzie 

adnotacji „Oferta” i informacji o zakazie jej otwierania przed upływem terminu otwarcia ofert), Zamawiający nie 

bierze odpowiedzialności za przedwczesne lub przypadkowe jej otwarcie.  

14. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we 

własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej uszkodzeniu 

w czasie transportu.  

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonej oferty. Zmiany muszą być 

doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert. 

Wprowadzone zmiany winny być złożone na takich samych zasadach, jak składana oferta, tj. w zamkniętej 

kopercie, odpowiednio oznakowanej dopiskiem: „ZMIANA” i dostarczone na adres wskazany w pkt 15 

niniejszego rozdziału. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian do oferty musi być podpisane przez osobę/y 

uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Koperty oznakowane dopiskiem 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.  

16. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego 

oświadczenia, pod rygorem nieważności (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian – pkt 15) z 

dopiskiem na kopercie „WYCOFANIE”. Oświadczenie musi zawierać dokładną nazwę i adres Wykonawcy, 

nazwę zamówienia oraz musi być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w 

imieniu Wykonawcy. Do oświadczenia należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu, poświadczoną przez 

Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”, potwierdzającą uprawnienia osoby podpisującej „WYCOFANIE” do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Oferta wycofana zostanie zwrócona Wykonawcy drogą 

pocztową lub zostanie wydana osobie, która będzie upoważniona do odbioru osobistego oferty wycofanej.  
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17. Żadna oferta nie może być modyfikowana lub wycofana po upływie terminu składania ofert.  

ROZDZIAŁ XII.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

1. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców, aby w przypadku pojawienia się w ofercie informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), które Wykonawca 

będzie chciał zastrzec przed dostępem - zostały załączone do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie) z 

dopiskiem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu art. 11 ust. 4 w/w ustawy - rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 

gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (zgodnie 

z wyrokiem SN z dnia 03.10.2000 r. CKN 304/00). Oznacza to, iż tajemnicą przedsiębiorstwa jest tylko taka 

informacja, która łącznie spełnia trzy poniższe przesłanki:  

-  ma charakter techniczny, technologiczny lub organizacyjny przedsiębiorstwa;  

- nie została ujawniona do wiadomości publicznej;  

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.  

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą 

one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Ciężar 

udowodnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spoczywa na Wykonawcy, który 

takiego zastrzeżenia dokonuje. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp. 

 ROZDZIAŁ XIII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.:  

Urząd Gminy Lipnica Wielka 

34-483 Lipnica Wielka 518 

Dziennik podawczy: pok. nr 2 /parter/ 

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do 

Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

2. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Przyjęte oferty zostaną opatrzone adnotacją 

określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datą kalendarzową oraz godziną i minutą, w której zostały 

przyjęte. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.  

3. Oferty złożone po terminie składania ofert, podanym w pkt 1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone 

Wykonawcom bez otwierania na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 Pzp.  

4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.11.2017 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, tj.:  

Urząd Gminy Lipnica Wielka 

34-483 Lipnica Wielka 518 

pok. nr 10 /I piętro/ 

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

zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także 
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informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, 

na ich wniosek.  

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:  

 kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,  

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

ROZDZIAŁ XIV.  Opis sposobu obliczenia ceny  

1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie  1 km zimowego utrzymania dróg  w 

złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 

4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do 

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Rozdział XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.  

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Cena – o wadze 60% 

Czas podstawienia sprzętu zastępczego –  o wadze 40% 

2. Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów: 

a) Cena (koszt) 

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga 

gdzie: 

- Cmin – najniższa oferowana cena spośród ofert 

- Cof - cena badanej oferty 

b) Czas podstawienia sprzętu zastępczego 

Czas podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi. 

Maksymalny czas podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do 

realizacji usługi to 2 h. Za podstawienie sprzętu zastępczego w czasie do 1, zostanie  przyznane  40 

punktów. W przypadku zobowiązania do podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu 
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wyznaczonego do realizacji usługi do 2h wykonawca nie otrzyma dodatkowego punktu. 

a) do 1h - 40 pkt. 

b) do 2h - 0 pkt. 

3. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, 

biorąc pod uwagę ww. kryteria. 

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę 

wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 

6. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a 

które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. Jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, jego 

oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

7. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 

ustawy. 

8. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z 

odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, 

dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 

sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu 

Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. 

Dz.U. 2017 poz. 847);  

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym w 

miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

9. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 

10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 
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niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

11. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 

89 ust. 1 ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ XVI.  Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym zgodnie z 

dyspozycją art. 94 Pzp.  

2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie wynika z dokumentów 

załączonych do oferty.  

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli jest wymagane), 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert, bez przeprowadzenia 

ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa 

w art. 93 ust. 1 Pzp.  

4. Przed podpisaniem umowy wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej 

przedkładają Zamawiającemu umowę spółki.  

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego przedkładają Zamawiającemu 

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo do jej zawarcia oraz umowę 

regulującą współpracę tych podmiotów, jeżeli nie zostały one dołączone do oferty. Umowa regulująca 

współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna określać co najmniej:  

a) lidera,  

b) wzajemne zobowiązania Wykonawców,  

c) części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Wykonawców,  

d) solidarną odpowiedzialność Wykonawców za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli 

dotyczy) i za należyte wykonanie zamówienia.  

ROZDZIAŁ XVII.  Wymaganie dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

ROZDZIAŁ XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.  

2. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.  

3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian 

zawartej umowy:  
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1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana warunkami atmosferycznymi, w szczególności: 

a) klęski żywiołowej, 

b) w przypadku nietypowych warunków pogodowych, które wymagają zmiany wyznaczonego okresu zimowego 

utrzymania, 

c) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o ile wykonanie tych zamówień spowoduje 

konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia (umowy), 

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie 

realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych oraz innych przyczyn zewnętrznych 

niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

3) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i usług; 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy będą odbywały się w formie aneksów, sporządzanych na 

piśmie, pod rygorem nieważności. 

 

 

 

ROZDZIAŁ XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 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 Pzp 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 Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej 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. 

6. 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. 

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.  

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

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

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej 

Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 

pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo 

pocztowe (Dz.U. z 2016r. poz. 1113 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

ROZDZIAŁ XX.  Dodatkowe postanowienia siwz. 

1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:  

Zamawiający nie  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.  

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:  

Zamawiający  nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

ustawy Pzp.   

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 

wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego:  

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.  

Adres poczty elektronicznej: e-mail: przetargi@lipnicawielka.pl  

Adres strony internetowej: www.lipnicawielka.pl 

6. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a 

Wykonawcą:  

W związku z wykonywaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone rozliczenia w 

walutach obcych. Wszelkiego rodzaju rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w 

PLN. 

7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej:  

Nie dotyczy niniejszego postępowania.  

8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania:  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Pzp.  
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9. Żądanie wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

Podwykonawcom:  

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 

powierzyć Podwykonawcom.  

10. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia:  

Zamawiający nie dokonuje takiego zastrzeżenia, tym samym nie określa części zamówienia, które nie mogą być 

powierzone Podwykonawcom.  

 

Rozdział  XXI. Załączniki do SIWZ  

Załączniki  nr 1  – Formularz oferty 

Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu   

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

Załącznik nr 4 Oświadczenie o grupie kapitałowej  

Załącznik nr 5 -  Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w 

celu wykonania zamówienia publicznego - 

Załącznik nr 6 – wzór umowy 

Załącznik nr 7 - Wykaz dróg gminnych do zimowego utrzymania wraz za mapami sytuacyjnymi  


