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  GMINA LIPNICA WIELKA  

   Lipnica Wielka 518  

   34 – 483 Lipnica Wielka  

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej „SIWZ” 

 

do  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  w  trybie  przetargu  nieograniczonego 

zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004  r. prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018  r.               

poz. 1986 ze zm.) zwanej w treści SIWZ „PZP”, o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP 

 

 

dla zadania pod nazwą: 

 

 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w 

sezonie 2019/2020 oraz 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipnica Wielka, dnia 18 października 2019 r. 
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1. Nazwa i adres Zamawiającego 

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, , gmina@lipnicawielka.pl 

strona internetowa: www.lipnicawielka.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8:30 ‐16:30, wtorek‐piątek godz. 7:30 – 15:30,  

2.  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 2018 r. poz. 1986 

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 2019 r., poz. 1145, 1495 z późn. zm.) 

2.  Na  podstawie  art.  24aa  ust.  1  Pzp  zamawiający  najpierw  dokona  oceny  ofert,  a  następnie  zbada  czy 

wykonawca,  którego  oferta  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  nie  podlega  wykluczeniu  oraz  spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 

•  Biuletyn Zamówień Publicznych   

•  strona internetowa Zamawiającego – www.lipnicawielka.pl 

•  tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

3.  Opis przedmiotu zamówienia 

3.  1  Przedmiotem  zamówienia  jest  realizacja  zadania  pn:  „„Zimowe  utrzymanie  dróg  gminnych  na  terenie 

gminy Lipnica Wielka w sezonie 2019/2020 oraz 2020/2021”  

3.2.  Zakres usług utrzymania zimowego dróg obejmuje: 

‐  odśnieżania dróg  poprzez mechaniczne usuwanie  śniegu  z  jezdni,  parkingów, placów  gminnych w  obrębie  

remiz i szkół.   

‐  zwalczaniu  śliskości  zimowej,  gołoledzi, polegającym  na  zapobieganiu  i  usuwaniu  jej  za  pomocą mieszanki 

piaskowo‐solnej, na telefoniczne zlecenie Zamawiającego, 

‐ wywożeniu śniegu z dróg, placów i parkingów gminnych na telefoniczne zlecenie Zamawiającego,  

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego do montażu w pojeździe odśnieżającym urządzenie GPS montowane 

do  gniazda  zapalniczki  samochodowej.  Wykonawca  zapewni/zabezpieczy  w  pojeździe  gniazdo  zapalniczki 

samochodowej. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie napięcia w gnieździe celem poprawnego działania 

przekazanego przez Zamawiającego urządzenia GPS  co  stanowi potwierdzenie przejechania określonej  trasy. 

Podstawą  rozliczenia  usługi  odśnieżania  będzie  dostarczenie  przez  Wykonawcę  podpisanych  przez  osoby 
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odpowiedzialne za dany rejon kart potwierdzających wykonanie usługi związanej z utrzymaniem przejezdności 

dróg  gminnych.  Ilość  przejechanych  km    będzie weryfikowana  z  zapisami  na  GPS.    Po  okresie  pierwszego   

sezonu 2019/2020  Wykonawca zda lokalizatory wydane przez Zamawiającego w terminie do 15 maja 2020 r., 

po drugim sezonie tj. 2020/2021 w terminie do 17 maja 2021 r. 

Wykonawca  po  podpisaniu  umowy  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  akcji  zimowego  utrzymania  dróg.                      

Po rozpoczęciu akcji zimowego utrzymania dróg, Wykonawca  jest zobowiązany do monitorowania warunków 

atmosferycznych i prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg, z uwzględnieniem następujących warunków: 

‐  dostępność telefoniczna, 

‐  przyjmowanie interwencji, 

‐ prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosowanie materiałów 

zgodnych z normami i dopuszczonych do stosowania przy posypywaniu dróg. 

Wykonawca  dodatkowo  w  czasie  prowadzenia  utrzymania  zimowego  dróg,  przyjmuje  interwencje  od 

Zamawiającego oraz wykonuje niezbędne prace w celu usunięcia przyczyny  zgłaszanych  interwencji przez 24 

godziny na dobę.   

UWAGA:  Ilości  poszczególnych  jednostek  podane  w  formularzu  cenowym  są  wielkościami  szacowanymi, 

rzeczywiste wielkości  znane będą po udzieleniu  zamówienia,  zgodnie  z potrzebami  i panującymi warunkami 

atmosferycznymi.  Zamawiający  przewiduje  nie  udzielenie  bądź  udzielenie  innej  wielkości  niektórych  usług                      

w ramach wykonywanej części zamówienia.  

Do  oceny  oferty  brana  będzie  wyłącznie  łączna  całkowita  cena  brutto  za  realizację  zamówienia  podana                        

w formularzu oferty.  

Rozliczenie wykonanych  usług,  będzie  dokonywane  na  podstawie  cen  jednostkowych wynikających  z  oferty                   

i ilości wykonanych usług. 

3.3 Wykonawca wybrany w  ramach  niniejszego  przetargu,  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu w 

ciągu 7 dni od zawarcia umowy na realizację zamówienia, polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest on 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia oraz na czas jego 

realizacji.  Z dokumentu ma wynikać,  iż pokryte  zostaną wszelkie ewentualne  koszty  szkód wyrządzonych na 

rzecz  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich,  powstałe  z winy Wykonawcy w  trakcie  realizacji  zamówienia  (np. 

uszkodzenie  studzienek w  drogach,  uszkodzenie  ogrodzeń,  uszkodzenie  elementów  poziomego  i  pionowego 

oznakowania drogowego, uszkodzenie elementów  infrastruktury drogowej, uszkodzenie  lub  zanieczyszczenie 

prywatnych  posesji  itp.).  Zamawiający  wymaga  by  kwota  gwarantowana  ubezpieczenia  z  tytułu  zimowego 

utrzymania dróg gminnych wynosiła co najmniej 260 000,00 zł.  

3.4.  Zamawiający w  dniu  podpisania  umowy wyznaczy  osoby  odpowiedzialne  za  potwierdzenie wykonania 

usług. Wskazane osoby potwierdzają prawidłowość wykonania usługi oraz  rodzaj  czynności  jaką wykonawca 

wykonał (odśnieżanie,  odśnieżanie z posypywaniem materiałem uszorstniającym z domieszką soli, itd,) 

3.5. Wymagania dotyczące posypywania dróg: 

Posypywanie wykonywane na całej szerokości jezdni i na całej długości odcinka drogi grysem o uziarnieniu 2,0 

do  8,0 mm  lub  grysem  z  domieszką  soli w  stosunku  3:1  (3  jednostki  grysu  frakcji  2‐8  oraz  1  jednostka  soli 

drogowej) – (100g/1m2 nawierzchni jezdni) ‐ posyp całą szerokością jezdni.  
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Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym zawierają wszelkie koszty wykonania usługi (wynagrodzenie, 

praca sprzętu ‐ piaskarki, załadunek materiału, materiał itp.). 

W cenach jednostkowych na odśnieżanie i odśnieżanie z posypywaniem należy uwzględnić odśnieżanie, placów 

przy szkołach,  oraz remizach oraz zatok autobusowych. Szczegółowy wykaz dróg, placów, stanowi zał. nr 2 do 

SIWZ. 

Uwaga:  w  związku  z  tym  że  wykonywanie  usługi  odbywa  się  przy  normalnym  ruchu  pojazdów  (pojazdy 

nadjeżdżające z przeciwka) należy zachować szczególną ostrożność aby nie spowodować uszkodzeń jak również 

nie powodować zagrożeń dla pojazdów uczestniczących w ruchu. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  całkowicie  za  ewentualne  uszkodzenia  lub  wprowadzenie  zagrożenia  dla 

pojazdów uczestniczących w ruchu. 

Wymagania dotyczące wywozu śniegu: 

Wywóz  śniegu  obejmuje  zebranie,  załadowanie  oraz  odwiezienie  śniegu  przy  użyciu  sprzętu  i  transportu 

Wykonawcy. 

Udzielenie tego zamówienia uzależnione będzie od decyzji Sołtysów poszczególnych sołectw oraz Wójta Gminy. 

Może wystąpić sytuacja, że zlecenie nie będzie zrealizowane lub zrealizowane będzie w ograniczonym zakresie. 

Rozliczenie  wykonane  będzie  na  podstawie  cen  jednostkowych  podanych  w  ofercie  ‐ceny  za  1 m‐g  pracy 

sprzętu  (koparko‐ładowarka,  samochód  samowyładowczy  lub  ciągnik  z  przyczepą).  Cena  ta  będzie  zawierać 

wszelkie koszty wykonania usługi (wynagrodzenie, załadunek, transport, rozładunek śniegu oraz przygotowanie 

placu  pod  rozładunek,  zabezpieczenie miejsca,  skąd  będzie wywożony  śnieg  i  uprzątnięcie  tego miejsca  po 

kończeniu wywozu śniegu). 

Niezależnie czy usługa wywozu śniegu będzie świadczona czy nie, Wykonawca powinien dysponować sprzętem 

umożliwiającym wykonania tej usługi.  

3.6. Czynności kontrolne Zamawiającego oraz upomnienia  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania w trakcie realizacji zamówienia, niezapowiedzianych kontroli 

Wykonawców. Kontrole mogą dotyczyć:  

‐ jakości wykonywania usługi, 

‐ czasu interwencji, 

‐ zgodności materiału przeznaczonego do posypywania dróg z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w 

SIWZ.  

W przypadku stwierdzenia uchybień w wyniku przeprowadzonych kontroli, Zamawiający wystosuje pisemne 

upomnienie do Wykonawcy.  

Pisemne upomnienie może zostać wystosowane do Wykonawcy również w przypadku zwłoki w wykonaniu 

usługi i rażącego nie wywiązywania się z umowy.  

Po dwóch bezskutecznych upomnieniach na piśmie udzielonych Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od umowy 

w trybie natychmiastowym, powiadamiając Wykonawcę pisemnie o tym fakcie.  

W interesie Wykonawcy jest zdobycie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania i 

złożenia oferty. 

3.7. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

       90620000‐9   Usługi odśnieżania 



5 | S t r o n a  

 

       90630000‐2   Usługi usuwania oblodzeń 

3.8. Szczegółowy wykaz odcinków dróg do odśnieżania zawiera załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 

3.9. Stosownie do treści art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r.‐Kodeks  pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.). osób wykonujących czynności związane z 

wykonywaniem robót opisanych w pkt. 3.2.  

 Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 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 punkcie 

3.2. czynności  w trakcie realizacji zamówienia: 

•  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 składającego oświadczenie, 

datę  złożenia  oświadczenia,  wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na 

podstawie umowy o pracę wraz  ze wskazaniem  liczby  tych osób,  imion  i nazwisk  tych osób,  rodzaju umowy                     

o pracę  i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w  imieniu wykonawcy  lub 

podwykonawcy; 

•  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. 

Zamawiający  zastrzega  sobie  przeprowadzenie  kontroli  bez  wcześniejszego  uprzedzenia  

wykonawcy/podwykonawcy. 

Zamawiający informuje, że nieprzedłożenie przez wykonawcę /podwykonawcę   zanonimizowanych kopii umów 

o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności opisane w pkt. 

3.3.  siwz  w  terminie  wskazanym  przez  zamawiającego,  będzie  traktowane  jako  niewypełnienie  obowiązku 

zatrudnienia pracowników na umowie o pracę i skutkować będzie nie podpisaniem Umowy z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy, a w trakcie trwania Umowy będzie podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości 

określonej w  załączonym do siwz wzorze umowy, a  także podstawą do zawiadomienia Państwowej  Inspekcji 

Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w 

art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną. 

Uwaga !!! wymogi opisane w pkt. 3.9.  niniejszej SIWZ znajdują odniesienie także do  dalszych podwykonawców. 

4. Oferty częściowe 

Zamawiający nie  dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 
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5. Termin realizacji zamówienia 

Rozpoczęcie w dniu podpisania umowy. 

Termin zakończenia:  30.04.2021r. 

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania 

    W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy,  którzy: 

6.1. Spełniają warunki udziału w zakresie: 

6.1.1. Zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną zdolność techniczną tzn.: 

złożą  wykaz  narzędzi  i  urządzeń  technicznych  koniecznych  do  realizacji  zamówienia  wraz  z  informacją  o 

podstawie dysponowania tymi zasobami ‐ w szczególności należy dysponować sprzętem: 

a) składając ofertę należy dysponować sprzętem: 

‐  ciągnik  4  napędowy  z  pługiem  z  dociskiem  i  piaskarką  lub mniejszy  samochód  4  napędowy  z  pługiem  z 

dociskiem i piaskarką w ilości 5 szt. 

‐ koparko‐ładowarka w ilości  1 szt. 

‐ ciągnik z przyczepą lub samochód samowyładowczy w ilości 1 szt.  

Wykonawcę zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu w takiej ilości, która pozwoli mu wykonać usługę w całości 

i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli geometria drogi uniemożliwia Wykonawcy wjechanie dużym 

w/w sprzętem, Wykonawca musi zapewnić odśnieżanie i utrzymanie dróg przy pomocy mniejszego sprzętu. 

Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 ustawy 

prawo o ruchu drogowym /Dz. U. nr 58 poz. 515 z 2002r./ być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy 

odpowiadający warunkom określonym w § 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 

2002r, /Dz. U. nr 32 poz. 262 z 2003r./ w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia. 

6.1.1.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków 

określonych w art. 22a PZP, zgodnie z pkt 7.9 SIWZ. 

6.1.1.3. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają 

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

6.1.1.3.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

6.1.1.3.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części    zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 6.1.1. oraz 6.1.2 SIWZ. 

6.1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodów określonych 

w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP. 

6.1.4. Warunki szczegółowe wymagane od Wykonawców: 

6.1.4.1.    Zobowiązani  są  do  pełnej  wyceny  pozycji  zadania  lub  zadań  załącznika  nr  1  i  1A  do  SIWZ  z 

uwzględnieniem w ostatecznej cenie ofertowej wszelkich ewentualnych kosztów związanych z dostarczeniem 
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materiałów  do  zwalczania  śliskości  (mieszanka  piaskowo‐solna),  organizacją  i  dojazdem  sprzętu  do 

odśnieżanych dróg, odśnieżeniem wykazanych placów i parkingów sąsiadujących z drogami gminnymi  

6.1.4.2. Zobowiążą się do zabezpieczenia finansowania świadczonych usług we własnym zakresie.  

6.1.4.3. Posiadają aktualną polisę OC w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. 

6.1.4.4 Drogi gminne muszą być odśnieżone i przejezdne do godziny 6.00 rano. 

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia.  

7.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w 

załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w 

pkt 7.1 powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma 

potwierdzać 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. 

7.3. 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 oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 lub 

odpowiednio w pkt 7.2 SIWZ. 

7.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o 

której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje 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 stanowi załącznik nr 7 do 

SIWZ. 

7.5. 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 oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, tj.: 

7.5.1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w pkt 6.1.1 SIWZ: 

7.5.1.1.W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:  

7.5.1.1.1. wykaz narzędzi i urządzeń technicznych koniecznych do realizacji zamówienia wraz z informacją o 

podstawie dysponowania tymi zasobami ‐ w szczególności należy dysponować sprzętem: Wzór wykazu narzędzi 

i urządzeń stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

7.5.2. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 

Ustawy PZP. 

7.5.2.1. Zamawiający nie będzie żądał od wykonawców przedłożenia oświadczeń i dokumentów na 

potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy, oprócz oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ 

składanego przez wykonawcę wraz z ofertą.  
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7.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli Zamawiający posiada 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). Informację w tym zakresie 

wykonawca składa w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.   

7.7.  Jeżeli  będzie  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 o których mowa w pkt 7.5 SIWZ, a  jeżeli  zachodzą uzasadnione 

podstawy  do  uznania,  że  złożone  uprzednio  oświadczenia  lub  dokumenty  nie  są  już  aktualne,  do  złożenia 

aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7.8. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 7.5.1 SIWZ, wyrażone będą w innej walucie 

niż  PLN,  Zamawiający  dokona  ich  przeliczenia  na  PLN  według  średniego  kursu  NBP  na  dzień,  w  którym 

opublikowano  ogłoszenie  o  zamówieniu  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych.  Jeżeli  w  dniu  opublikowania 

ogłoszenia  o  zamówieniu w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych,  Narodowy  Bank  Polski  nie  opublikuje  tabeli 

kursów  walut,  wykonawca  winien  przyjąć  kurs  przeliczeniowy  według  ostatniej  tabeli  kursów  NBP, 

opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

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

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. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca 

zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.  

7.10. Zgodnie z art. 24 aa PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, 

którego oferta została oceniona  jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12‐23 oraz 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8.  Informacje  o  sposobie  porozumiewania  się  Zamawiającego  z  wykonawcami  oraz  przekazywania 

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

8.1.  Zamawiający  wskazuje  że  komunikacja  między  Zamawiającym  a  Wykonawcami  odbywała  się  będzie 

pisemnie,  za pośrednictwem  faksu  lub przy użyciu  środków komunikacji elektronicznej w  rozumieniu ustawy                

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – pocztą elektroniczną. 

8.2. Numer faksu, adres poczty elektronicznej, zostały podane w pkt 1 SIWZ. 

8.3.  Jeżeli Zamawiający  lub Wykonawca 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. 

8.4. W  przypadku  wezwania  przez  Zamawiającego  do  złożenia,  uzupełnienia  lub  poprawienia  oświadczeń, 

dokumentów  lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 1 ust. 3  lub ust. 3a PZP, oświadczenia, dokumenty  lub 

pełnomocnictwa  należy  przedłożyć  (złożyć/uzupełnić/  poprawić)  w  formie  wskazanej  przez  Zamawiającego                

w wezwaniu. Forma ta winna odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów. 
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8.5. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: 

8.5.1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami oraz potwierdzenia 

dostarczenia  oświadczeń,  wniosków,  zawiadomień  oraz  innych  informacji  przekazanych  za  pomocą  poczty 

elektronicznej lub faksu jest:  

Marzena Polaczek tel: (+48) 18 53 100 54 w dni robocze w godz. pomiędzy godz. 8:00 a 15:00 

9. Wymagania dotyczące wadium. 

9.1  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

10. Termin związania ofertą 

10.1. Wykonawca  składający  ofertę  pozostaje  nią  związany  przez  okres  30  dni  od  dnia wyznaczonego,  jako 

dzień składania ofert. 

11. Opis sposobu przygotowania oferty 

11.1. Oferta musi spełniać następujące wymogi: 

11.1.1. Wykonawca może  złożyć  tylko  jedną  ofertę.  Ofertę  składa  się  pod  rygorem  nieważności w  formie 

pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w formie elektronicznej. 

11.1.2.   Oferta ma być sporządzona w  języku polskim. Dokumenty sporządzone w  języku obcym są składane 

wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  złożenie  oferty  oraz  innych 

dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 

11.1.3.  Stosownie  do  §  16  Rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  r.  sprawie  rodzajów 

dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia 

(Dz.U.2016.1126), dokumenty sporządzone w  języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na  język polski. 

Interpretacja  treści  dokumentów  składnych  w  języku  obcym  wraz  z  tłumaczeniem  na  język  polski,  będzie 

realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie. 

11.1.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

11.1.5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) 

status  prawny  wykonawcy(ów)  lub  pełnomocnictwa  (pełnomocnictw)  wynika,  iż  do  reprezentowania 

wykonawcy(ów)  upoważnionych  jest  łącznie  kilka  osób  dokumenty  wchodzące  w  skład  oferty  muszą  być 

podpisane przez wszystkie te osoby. 

11.1.6.  Upoważnienie  osób  podpisujących  ofertę  do  jej  podpisania  musi  wynikać  z  właściwego  rejestru. 

Oznacza  to,  że  jeżeli  upoważnienie  takie  nie  wynika  wprost  z  właściwego  rejestru  stwierdzającego  status 

prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby 

do tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa. 

11.1.7.   Oświadczenia  sporządzone wg wzorów  dołączonych  do  niniejszej  SIWZ  powinny  zostać wypełnione                 

i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy i dołączone do oferty. 

11.1.8. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego 

zapisu o treści pieczęci firmowej wykonawcy. 

11.1.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

11.2. Forma oferty: 
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11.2.1. Oferta winna mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu 

A4. 

11.2.2.  Stosowne  wypełnienia  we  wzorach  dokumentów  stanowiących  załączniki  do  SIWZ  i  wchodzących 

następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

11.2.3.  Dokumenty  przygotowywane  samodzielnie  przez  wykonawcę  na  podstawie  wzorów  stanowiących 

załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć  formę wydruku komputerowego, maszynopisu  lub uzupełnionych 

ręcznie dokumentów oraz odpowiadać co do treści wzorom załączonym do SIWZ. 

11.2.4.  Zaleca  się,  aby  całość  oferty  była  złożona  w  formie  uniemożliwiającej  jej  przypadkowe 

zdekompletowanie. 

11.2.5. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub 

osoby,  jeżeli  do  reprezentowania  wykonawcy  uprawnione  /  upoważnione  są  dwie  lub  więcej  osoby) 

podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią właściwego rejestru określającego status prawny wykonawcy 

lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.  

11.2.6. Zaleca się załączenie do oferty spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty. 

11.2.7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie 

treści  (czyli  wyłącznie  w  miejscach,  w  których  jest  to  dopuszczone  przez  Zamawiającego)  powinny  być 

parafowane przez wykonawcę. 

11.2.8. Dokumenty wynikające  z  treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów  z dnia 26  lipca 2016  roku w 

sprawie rodzajów dokumentów,  jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia  (Dz.U.2016.1126), wchodzące w  skład oferty mogą być przedstawiane w  formie oryginałów  lub 

poświadczonych  przez  wykonawcę  za  zgodność  z  oryginałem  kopii.  Zgodność  z  oryginałem  wszystkich 

zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby 

upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 

11.2.9.  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 każdego z nich dotyczą. 

11.2.10. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust.  4  ustawy  z  dnia  16  kwietnia  1993  r.  o  zwalczaniu  nieuczciwej  konkurencji  (Dz.U.2003.1503  j.t.  ze  zm.) 

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. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż w 

terminie  składania  ofert,  iż  zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  w  rozumieniu 

przepisów wskazanych powyżej.  

11.2.11. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez wykonawcę złożone w 

oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, 

jawnych elementów oferty. 

11.3. Na zawartość oferty składa się: 

11.3.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy ‐ wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 
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11.3.2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy ‐ wzór druku formularza stanowi załącznik nr 1a do SIWZ 

11.3.3. Podpisany wykaz dróg i placów objętych odśnieżaniem w sezonie 2018‐2019,  wzór druku formularza 

stanowi załącznik nr 2 do SIWZ 

11.3.4. Wykaz narzędzi i urządzeń ‐ wzór druku formularza stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 

11.3.5. Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ. 

11.3.6. Stosowne pełnomocnictwo(a) ‐ w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru. 

11.3.7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 

11.3.8. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.9 SIWZ (jeżeli dotyczy). 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

12.1. Miejsce oraz termin składania ofert: 

12.1.1. Ofertę należy złożyć: 

 w siedzibie Zamawiającego,  

Urząd Gminy Lipnica Wielka 

Lipnica Wielka nr 518   

34‐483 Lipnica Wielka 561  

Dziennik podawczy ( poniedziałki: 8:30 do 16:30, od wtorku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.)` 

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2019‐10‐28 do godz. 10:00  

12.1.2. Ofertę  należy  umieścić w  zamkniętym  opakowaniu  (koperta,  paczka)  uniemożliwiającym  odczytanie 

jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 

12.1.3. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:  

Urząd Gminy Lipnica Wielka  

Lipnica Wielka nr 518   

34‐483 Lipnica Wielka 561  

Oferta na wykonanie zadania pn.: 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lipnica Wielka w sezonie 2019/2020 oraz 2020/2021 
Numer sprawy: 271.9.2019                               

Nie otwierać przed dniem: 28 października 2019 r. godz. 10:15” 

12.1.4. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy. 

12.1.5. Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert. 

12.1.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany  lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany  lub wycofanie 

złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert. 

12.1.7.  Zmiany,  poprawki  lub  modyfikacje  złożonej  oferty  muszą  być  złożone  w  miejscu  i  według  zasad 

obowiązujących  przy  składaniu  oferty.  Odpowiednio  opisane  koperty  (paczki)  zawierające  zmiany  należy 

dodatkowo  opatrzyć  dopiskiem  „ZMIANA”.  W  przypadku  złożenia  kilku  „ZMIAN”  kopertę  (paczkę)  każdej 

„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 

12.1.8. Wycofanie  złożonej oferty następuje poprzez  złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 

wykonawcę.  Wycofanie  należy  złożyć  w  miejscu  i  według  zasad  obowiązujących  przy  składaniu  oferty. 
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Odpowiednio  opisaną  kopertę  (paczkę)  zawierającą  powiadomienie  należy  dodatkowo  opatrzyć  dopiskiem 

„WYCOFANIE”. 

12.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

12.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd Gminy Lipnica Wielka  

Lipnica Wielka nr 518   

34‐483 Lipnica Wielka 561  

Pokój Nr 10 , I piętro  

dnia 2019‐10‐28 o godz. 10:15 

12.2.2.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia. 

12.2.3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których 

dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane wykonawcom bez otwierania. 

12.2.4. Koperty  (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert  (paczek) 

zawierających oferty,  których dotyczą  te  zmiany.  Po  stwierdzeniu poprawności procedury dokonania  zmian, 

zmiany zostaną dołączone do oferty. 

12.2.5. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym: 

12.2.5.1. kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

12.2.5.2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

12.2.5.3. ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofertach. 

12.2.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie  internetowej  informacje, o których 

mowa w pkt 12.2.5 SIWZ.  

12.2.7. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie wykonawcy. 

13. Opis sposobu obliczenia ceny 

13.1. Wykonawca określi w formularzu ofertowym cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, na którą winny 

się  składać wszelkie  koszty  i wydatki niezbędne do  jego wykonania  zgodnie  z warunkami określonymi przez 

Zamawiającego  a  w  szczególności  koszty  utrzymania  dróg,  robocizny,  użytych  materiałów  do  zwalczania 

śliskości na drogach . 

13.2. Niedopuszczalne są jakiekolwiek negocjacje ceny. 

13.3. Cena w ofercie powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.4. Nie dopuszcza się stosowania opustów.  

13.5.  Wykonawca,  składając  ofertę,  zobowiązany  jest  zgodnie  z  art.  91  ust.  3a  PZP  poinformować 

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.  Stosowne  oświadczenie  Wykonawca  jest 

zobowiązany złożyć w Formularzu Oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ. 

13.6. Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 3a PZP, w celu oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania 

obowiązku  podatkowego  Zamawiającego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  doliczy  do 
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przedstawionej w  ofercie  ceny  podatek  od  towarów  i  usług,  który  Zamawiający miałby  obowiązek wpłacić 

zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych 

kryteriów i sposobu oceny ofert 

14.1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest: 

14.1.1. Cena ofertowa brutto ‐ waga kryterium 60 % 

14.1.2. Czas postawienia sprzętu w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usług ‐ 40% 

14.2. Zasady oceny kryteriów ‐ opis sposobu obliczania punktacji. 

14.2.1. Cena obliczana będzie według następującego wzoru: 

    

gdzie Cn to cena najniższa spośród oferowanych, a Cb to cena oferty badanej. 

14.2.1.1.Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT). 

14.2.1.2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów. 

14.2.1.3. Kryterium ceny możne uzyskać max. 60,00 pkt. 

14.2.1.4. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto całości zamówienia. 

14.2.2. Opis kryterium „. Czas postawienia sprzętu w sytuacji awarii sprzętu”. 

14.2.2.1. Kryterium „. Czas postawienia sprzętu w sytuacji awarii sprzętu”  

14.2.2.2  W ramach tego kryterium Zamawiający będzie oceniał zaproponowany przez Wykonawcę czas 

podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do realizacji usługi  

14.2.2.3.Maksymalny czas podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu wyznaczonego do 

realizacji usługi to 3 h. 

 14.2.2.4. W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 40 punktów i będą one  oceniane następująco: 

a) do 1h ‐ 40 pkt. 

b) do 2h ‐ 20 pkt. 

c) do 3 h – 0 pkt. (maksymalny czas reakcji). 

 Uwaga: Czas reakcji nie może być dłuższy niż 3 h. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje czas reakcji 

podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu dłuższy niż 3 h zastanie odrzucona, jako niezgodna z 

SIWZ. 

14.3. Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą  łączną  liczbę punktów w  skali 100 

punktowej (60% cena ofertowa brutto, 40 % czas podstawienia sprzętu zastępczego w sytuacji awarii sprzętu). 

15.  Informacje  o  formalnościach,  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu  zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego 

15.1. O terminie i miejscu zawarcia umowy wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza 

zostanie powiadomiony niezwłocznie drogą elektroniczną  lub faxem lub to zostanie przesłane przez operatora 

pocztowego.  

15.2.  Jeżeli  zostanie  wybrana  oferta Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie,  zamawiający 

będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

pkt
C

C
ocena

b

n 60
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15.4. Brak przekazania przed podpisaniem umowy powyższych dokumentów będzie  jednoznaczny z odmową 

podpisania umowy przez wykonawcę. 

15.5. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest, o ile są już znane, podać 

nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe  podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi, 

zaangażowanych  w  realizację  robót  budowlanych.  Wykonawca  zawiadamia  Zamawiającego  o  wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w  zdaniu pierwszym, w  trakcie  realizacji  zamówienia, a  także przekazuje 

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

robót budowlanych. 

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

16.1. Zamawiający nie ustanawia wniesienia przez Wykonawcę należytego wykonania umowy. 

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

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 

17.1. Wzór  umowy,  określający  szczegółowe  warunki,  na  których  Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie 

udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

17.2.  Zamawiający  informuje,  że  zmiana  postanowień w  zawartej  umowie może  nastąpić w  następujących 

przypadkach:   

17.2.1. zaistnienie, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, 

rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 

‐ o charakterze niezależnym od stron, 

‐ którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,  

‐ którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec, 

Za  siłę wyższą warunkującą  zmianę umowy uważać  się będzie w  szczególności: powódź, pożar,  i  inne  klęski 

żywiołowe,  zamieszki,  strajki,  ataki  terrorystyczne,  działania  wojenne,  nagłe  załamanie  warunków 

atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia. 

17.2.2.  zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa  w  zakresie  mającym  wpływ  na  realizację 

przedmiotu zamówienia. 

17.2.3.  powstanie  rozbieżności  lub  niejasności w  rozumieniu  pojęć  użytych w  umowie,  których  nie  będzie 

można usunąć w  inny  sposób, a  zmiana będzie umożliwiać usuniecie  rozbieżności  i doprecyzowanie umowy              

w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 

17.2.4. zaistnienia okoliczności  leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją 

finansową,  zdolnościami  płatniczymi  lub  warunkami  organizacyjnymi  bądź  okolicznościami,  które  nie  były 

możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy; 

17.2.5.  gdy  zaistnieje  inna,  niemożliwa  do  przewidzenia w momencie  zawarcia  umowy  okoliczność  prawna, 

ekonomiczna  lub  techniczna,  za  którą  żadna  ze  Stron  nie  ponosi  odpowiedzialności,  skutkująca  brakiem 

możliwości  należytego  wykonania  umowy,  zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia  – 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia. 

17.3.  Wykonawca  może  dokonywać  zmiany  osób  przewidzianych  do  realizacji  przedmiotu  zamówienia, 

informując o tym  Zamawiającego.  
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17.4.  Wykonawca  za  zgodą  Zamawiającego,  może  zawrzeć  umowę  dotyczącą  przedmiotu  zamówienia                          

z podwykonawcą nie zgłoszonym w treści oferty, po przeprowadzeniu procedur opisanych w umowie zawartej 

między Zamawiającym a Wykonawcą.  

17.5.  Zamawiający  dopuszcza  zmianę  cen  jednostkowych wyłącznie w  przypadku  ustawowej  zmiany  stawki 

podatku VAT, przy czym zmianie ulegną wyłącznie ceny jednostkowe brutto, ceny jednostkowe netto pozostaje 

bez zmian. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w wyniku zmiany powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 

17.2.2. W przypadku gdy zajdzie konieczność zwiększenia lub zmniejszenia ilości odśnieżanych dróg. 

18. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

18.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP „Środki ochrony prawnej” 

(art. 179 ‐ 198g PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

18.2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez Zamawiającego przepisów PZP. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ 

przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP. 

18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na 

podstawie PZP. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

18.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

18.4.1. określenia warunków udziału w postępowaniu, 

18.4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

18.4.3. odrzucenia oferty odwołującego, 

18.4.4. opisu przedmiotu zamówienia, 

18.4.5. wyboru najkorzystniejszej oferty. 

18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02‐676 Warszawa, ul. Postępu 17A) w formie 

pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym weryfikowanym  za  pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

18.6. 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  za pomocą  jednego  ze  sposobów 

określonych w pkt 18.5 SIWZ. 

18.7.  Odwołanie  wnosi  się  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 PZP (komunikacja elektroniczna) albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 
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18.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 

5  dni  od  dnia  publikacji  ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  lub  zamieszczenia  SIWZ  na  stronie 

internetowej. 

18.9. Odwołanie wobec czynności  innych niż określone w pkt 18.7  i 18. 8 SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia,  w  którym  powzięto  lub  przy  zachowaniu  należytej  staranności  można  było  powziąć  wiadomość  o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

18.10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 

niezgodnej  z  przepisami  PZP  czynności  podjętej  przez  niego  lub  zaniechaniu  czynności,  do  której  jest  on 

zobowiązany na podstawie PZP, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP. 

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

przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

18.12.  Skargę  wnosi  się  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.2012.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

18.13.  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. 

19. Maksymalna liczba wykonawców (w przypadku umowy ramowej) 

19.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

20. Przewidywane zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP oraz okoliczności, po których 

zaistnieniu będą one udzielane 

20.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług. 

21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać 

oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny 

21.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a 

wykonawcą 

22.1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich (PLN). 

23. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej 

23.1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

24.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem treści art. 93 ust. 4 

PZP. 

25. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP 

25.1. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP. 

26. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP 

26.1. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP. 

27. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia 
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27.1.  Zamawiający  nie  nakłada  obowiązku  osobistego  wykonania  kluczowych  części  zamówienia  przez 

wykonawcę. 

28. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia określona zgodnie z art. 143a ust. 3 PZP 

28.1. Zamawiający nie przewiduje płatności wynagrodzenia w częściach. 

29. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a PZP 

29.1. Nie dotyczy 

30. Inne postanowienia 

30.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

30.1.1.  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia,  brak  podstaw 

wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP musi być wykazany odrębnie przez każdego z Wykonawców 

występujących wspólnie. Warunki  udziału w  postępowaniu  powinny  być  spełnione  łącznie  przez wszystkich 

Wykonawców występujących wspólnie. 

30.1.2.  Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają  Pełnomocnika  do 

reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego.  

30.1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do załączenia 

do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 30.1.2 SIWZ. 

30.1.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

30.2. Podwykonawstwo: 

30.2.1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy/Podwykonawcom. 

30.2.2.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  których  wykonanie 

zamierza  powierzyć  podwykonawcom,  i  podania  przez  wykonawcę  firm  podwykonawców.  Wskazanie 

niniejszego nastąpi w Formularzu oferty. 

30.2.3.  Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu  lub kryteriów selekcji, wykonawca  jest obowiązany wykazać zamawiającemu,  że proponowany 

inny podwykonawca  lub wykonawca samodzielnie spełnia  je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

31. Informacja dotycząca danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 4.05.2016 r, str. 1 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO) oraz w związku 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2018 r., poz. 1000]  

GMINA Lipnica Wielka informuje, że :  

Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Lipnica Wielka;  

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem 

o udzielenie zamówienia publicznego, będącego przedmiotem niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia;  
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Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;  

Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, 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;  

Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych (w szczególności osób 

fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą 

fizyczną, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy 

oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie, 

członka organu zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną), jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.  

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie 

do art. 22 RODO;  

Osoby fizyczne posiadają:  

1) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;  

2) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych. Skorzystanie z prawa do 

sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani 

zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników.  

3) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,  

4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.  

Nie przysługuje:  

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

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

            2) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

32. Wykaz załączników 

32.1. Załącznikami do SIWZ są: 

32.1.1. Formularz oferty ‐ wzór druku stanowi załącznik nr 1. 

32.1.2. Formularz  cenowy – wzór druku stanowi załącznik nr  1a do SIWZ  

32.1.3. Wykaz dróg i placów objętych odśnieżaniem   wraz z mapkami – wzór druku stanowi załącznik nr 2 do 

SIWZ   

32.1.4. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 PZP ‐ wzór druku stanowi załącznik nr 3. 
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32.1.5. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych koniecznych do realizacji zamówienia wraz z informacją o 

podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór druku stanowi załącznik nr 4. 

32. 1.6. Wzór umowy – załącznik nr 6. 

32.1.7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP– wzór druku stanowi załącznik nr 5. 

32.1.8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – wzór druku stanowi załącznik nr 7 

32.2. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia 

oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 


