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Ogłoszenie nr 640514-N-2018 z dnia 2018-10-24 r.

Gmina Miejska Kętrzyn: Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg gminnych oraz dróg
powiatowych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kętrzyn, krajowy numer identyfikacyjny 51074344000000,
ul. ul. Wojska Polskiego 11 , 11400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89
752 05 20, e-mail b.skalij@miastoketrzyn.pl, faks 89 752 05 31.
Adres strony internetowej (URL): http://www.miastoketrzyn.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
Tak
http://bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/zwr/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miasta, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, Biuro Obsługi Interesantów (parter
Urzędu Miasta)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg
gminnych oraz dróg powiatowych
Numer referencyjny: SOO.271.44.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg gminnych
oraz dróg powiatowych z podziałem na 2 niżej wskazane części: 1) Część I Utrzymanie zimowe ulic i
chodników dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych 2) Część II Utrzymanie zimowe ulic i chodników
dróg powiatowych 2. Część I obejmuje następujący zakres prac: I. Utrzymanie zimowe ulic i
chodników dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn
obejmuje/ Usługi odśnieżania, usuwania oblodzeń w obrębie jezdni i chodników dróg gminnych: 1)
zapewnienie materiałów do zimowego utrzymania jezdni i chodników, 2) skuteczne zwalczanie
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śliskości zimowej poprzez zastosowanie dopuszczonych do obrotu środków chemicznych i
mechanicznych: a) bezzwłocznie po zaprzestaniu opadów, a przy opadach długookresowych –
stosownie do panujących warunków atmosferycznych z zastrzeżeniem, że nie ma prawa powstać
warstwa ubitego lub udeptanego śniegu o grubości przekraczającej 1 cm, b) bezzwłocznie po
wystąpieniu gołoledzi, c) w/g potrzeb w pozostałych przypadkach, 3) bieżące oczyszczanie
chodników, usuwanie śniegu, lodu, błota oraz stosowanie środków chemicznych i mechanicznych w
obrębie przejść dla pieszych, usuwanie (wywożenie) śniegu, lodu, błota oraz stosowanie środków
chemicznych i mechanicznych w obrębie jezdni, placów, rozjazdów - ze szczególnym uwzględnieniem
przejść dla pieszych, 4) bezzwłoczne przystąpienie do odkuwania lodu przy urządzeniach kanalizacji
burzowej - w okresach odwilży, 5) bieżące uprzątanie innych zanieczyszczeń z jezdni, 6) bieżące
uprzątanie innych zanieczyszczeń z chodników w pasach drogowych, 7) zapewnienie materiałów do
zimowego utrzymania chodników i ich rozmieszczenie w rejonie objętych zadaniem (w pojemnikach),
8) uprzątanie błota, śniegu, lodu z chodnika rozumiane jako stosowanie środków chemicznych i
mechanicznych mających na celu zebranie i przemieszczenie mas do krawędzi chodnika a następnie
usuwanie (wywożenie) zebranych mas ze szczególnym uwzględnieniem: a) miejsc związanych z
przejściami dla pieszych, b) bezpieczeństwa ruchu na chodniku, 9) bieżące usuwanie piasku
pozimowego z chodnika (po każdorazowym zejściu pokrywy śniegowo-lodowej oraz ustaniu
warunków zimowych na co najmniej 3 dni) 10) zapewnienie pełnej dyspozycyjności pracowników
wykonawcy oraz sprzętu wskazanego w ofercie do realizacji usługi, 11) zapewnienie pełnej
dyspozycyjności sprzętu do realizacji usługi oraz osób do jego obsługi; 12) bieżące usuwanie piasku
pozimowego z jezdni (po każdorazowym zejściu pokrywy lodowej), II. Usługi zamiatania i usługi
towarzyszące w obrębie jezdni i chodników dróg gminnych w przypadku braku pokrywy śnieżnej,
brak gołoledzi, brak szronu, brak lodowicy obejmuje: 1) zamiatanie ręczne i mechaniczne
utwardzonych nawierzchni jezdni, parkingów i ścieżek rowerowych w pasie drogowym oraz
chodników, 2) oczyszczanie nawierzchni ażurowych (z płyt np. yombo, trylinka) i gruntowych, 3)
usuwanie zmiotek ulicznych oraz powstałych na chodniku, 4) usuwanie piasku pozimowego z jezdni
po zakończeniu sezonu zimowego – nie później niż do 30 kwietnia (chyba, że warunki atmosferyczne
nie będą na to pozwalały - wówczas w terminie odrębnie uzgodnionym z zamawiającym), UWAGA:
1. Zamawiający zakłada możliwość czasowej zmiany zakresu rzeczowego przewidzianego przedmiotu
zamówienia, z realizacją w dowolnym okresie trwania zamówienia, związanego z koniecznością
utrzymania dróg wybudowanych lub poddawania dróg modernizacjom lub z innych przyczyn nie
możliwych do sprecyzowania w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 2. W
przypadku braku zjawisk atmosferycznych typowych dla okresu zimowego (brak pokrywy śnieżnej,
brak gołoledzi, brak szronu, brak lodowicy,) Wykonawca wykona prace porządkowe zgodnie z

2018-10-24, 18:15

6 z 30

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=afc8d6...

załącznikiem nr 1a i 5 do istotnych postanowień umowy zał. 6a do SIWZ. 3. Część II obejmuje
następujący zakres prac: I. Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg powiatowych obejmuje: 1)
zapewnienie materiałów do zimowego utrzymania jezdni i chodników, 2) skuteczne zwalczanie
śliskości zimowej poprzez zastosowanie dopuszczonych do obrotu środków chemicznych i
mechanicznych: a) bezzwłocznie po zaprzestaniu opadów, a przy opadach długookresowych stosownie do panujących warunków atmosferycznych z zastrzeżeniem, że nie ma prawa powstać
warstwa ubitego lub udeptanego śniegu o grubości przekraczającej 1 cm, b) bezzwłocznie po
wystąpieniu gołoledzi, c) w/g potrzeb w pozostałych przypadkach, 3) bieżące oczyszczanie
chodników, usuwanie śniegu, lodu, błota oraz stosowanie środków chemicznych i mechanicznych w
obrębie przejść dla pieszych, usuwanie (wywożenie) śniegu, lodu, błota oraz stosowanie środków
chemicznych i mechanicznych w obrębie jezdni, placów, rozjazdów - ze szczególnym uwzględnieniem
przejść dla pieszych, 4) bezzwłoczne przystąpienie do odkuwania lodu przy urządzeniach kanalizacji
burzowej - w okresach odwilży, 5) bieżące uprzątanie innych zanieczyszczeń z jezdni, 6) bieżące
uprzątanie innych zanieczyszczeń z chodników w pasach drogowych. 7) zapewnienie materiałów do
zimowego utrzymania chodników i ich rozmieszczenie w rejonie objętych zadaniem (w pojemnikach),
8) uprzątanie błota, śniegu, lodu z chodnika rozumiane jako stosowanie środków chemicznych i
mechanicznych mających na celu zebranie i przemieszczenie mas do krawędzi chodnika a następnie
usuwanie (wywożenie) zebranych mas ze szczególnym uwzględnieniem: a) miejsc związanych z
przejściami dla pieszych, b) bezpieczeństwa ruchu na chodniku, 9) bieżące usuwanie piasku
pozimowego z chodnika (po każdorazowym zejściu pokrywy śniegowo-lodowej oraz ustaniu
warunków zimowych na co najmniej 3 dni), 10) zapewnienie pełnej dyspozycyjności pracowników
wykonawcy oraz sprzętu wskazanego w ofercie do realizacji usługi, 11) zapewnienie pełnej
dyspozycyjności sprzętu do realizacji usługi oraz osób do jego obsługi, 12) bieżące usuwanie piasku
pozimowego z jezdni (po każdorazowym zejściu pokrywy lodowej), 13) usuwanie piasku
pozimowego z jezdni po zakończeniu sezonu zimowego – nie później niż do 30 kwietnia (chyba, że
warunki atmosferyczne nie będą na to pozwalały - wówczas w terminie odrębnie uzgodnionym z
zamawiającym), UWAGA: 1. Zamawiający zakłada możliwość czasowej zmiany zakresu rzeczowego
przewidzianego przedmiotu zamówienia, z realizacją w dowolnym okresie trwania zamówienia,
związanego z koniecznością utrzymania dróg wybudowanych lub poddawania dróg modernizacjom
lub z innych przyczyn nie możliwych do sprecyzowania w chwili zawarcia umowy o udzielenie
zamówienia publicznego. 2. Wykonawca wykona w/w prace zgodnie z załącznikiem nr 1 do istotnych
postanowień umowy zał. 6b do SIWZ. 4. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia dla części I i
II zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące odpowiednio załączniki nr 6a oraz 6b do
SIWZ. 5. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP 1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP
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Zamawiający wymaga zarówno w zakresie części I jak i części II zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na: kierowanie pojazdami służącymi do wykonania zamówienia, - mechaniczne oczyszczanie jezdni, czynności związane z oczyszczaniem ulic z piasku pozimowego, - czynności związane z bieżącym
utrzymaniem jezdni w okresie zimowym i oczyszczaniem z wszelkich innych zanieczyszczeń na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy
(t.j. Dz.U.2018, poz. 917 z póż. zm.) lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej w
przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2)
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego
w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z
tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących
załączniki nr 6a-b do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Dla
każdej z dwóch części zamówienia przewiduje się możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług nim objętych,
zamówienia polegającego na powtórzeniu usług wchodzących w zakres zamówienia podstawowego.
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2. Zamawiający przewiduje, iż zakres usług przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia, o
którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, nie przekroczy w każdej części 50% wartości
zamówienia podstawowego w poszczególnych jego częściach. 3. Zamówienie, o którym mowa w art.
67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP będzie mogło być udzielone w sytuacji posiadania przez Zamawiającego
środków finansowych pozwalających na dalszą realizację usług z zakresu zimowego utrzymania dróg,
gdy dalsze ich wykonywanie, w zakresie przekraczającym zamówienie podstawowe, okaże się
konieczne z uwagi na sytuację pogodową i warunki panujące na drogach będących w administracji
Zamawiającego. 4. Zamówienie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP realizowane
będzie w oparciu o zasady określone umową podstawową. 5. Zamawiający w zaproszeniu do
negocjacji określi wymagany zakres i termin realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 ustawy PZP. 6. Negocjacjom podlegać będzie jedynie cena za wykonanie zamówienia.
Zamówienie, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP zostanie udzielone Wykonawcy
zamówienia podstawowego wyłącznie w sytuacji, gdy Wykonawca ten będzie rzetelnie wykonywał
zamówienie podstawowe, zaakceptuje kontynuację realizacji usług zimowego utrzymania dróg na
dotychczasowych warunkach w wymaganym przez Zamawiającego zakresie i terminie, a strony - w
trakcie prowadzonych negocjacji - dojdą do porozumienia odnośnie ceny za dalsze ich wykonywanie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-05-15

II.9) Informacje dodatkowe: Okres świadczenia usługi w części I i II -od dnia podpisania umowy do
15.05.2019 r. (przy założeniu, że: - w roku 2018 wystąpi 14 dni zimowego utrzymania jezdni i
chodników, zaś - w roku 2019 wystąpi 60 dni zimowego utrzymania jezdni i chodników)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
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III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Część I - Zamawiający wymaga, by wykonawca ubezpieczony był od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy zł 00/100), Część II Zamawiający wymaga, by wykonawca ubezpieczony był od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) doświadczenie zawodowe: Część I Wykonawca winien wykazać, że
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie co najmniej jedną usługę w zakresie utrzymania zimowego dróg publicznych o
wartości minimum 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) za jeden sezon
zimowy. Część II Wykonawca winien wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną usługę w zakresie
utrzymania zimowego dróg publicznych o wartości minimum 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy zł 00/100) za jeden sezon zimowy. Uwaga: Równowartość w złotych polskich zadań
rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do
walut obcych, ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu, w którym zamieszczono
ogłoszenie o niniejszym postępowaniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) potencjał
techniczny: Część I Wykonawca winien dysponować następującym potencjałem technicznym: minimum 4 piaskarko solarki na pojeździe ciężarowym, - minimum 4 pojazdy ciężarowe z pługiem
do obsługi piaskarko solarki do zwalczania śliskości zimowej (pługi wyposażone w osłonę
zabezpieczającą uszkodzenie nawierzchni dróg), - minimum 4 ciągniki z pługiem i piaskarką do
odśnieżania i uszorstniania jezdni (pługi wyposażone w osłonę zabezpieczającą uszkodzenie
nawierzchni dróg), - minimum 1 urządzenie do produkcji solanki, - minimum 4 ładowarki do
zbierania pryzm śniegu, - minimum 6 pojazdów z przyczepami do wywozu śniegu i błota
pośniegowego, - zapleczem magazynowym na przechowanie materiałów uszorstniających,
produkcję solanki, do wyrobu mieszanki piasku z kruszywem lub innym materiałem zwalczającym
śliskość na jezdni oraz składowania śniegu. Część II Wykonawca winien dysponować
następującym potencjałem technicznym: - minimum 4 piaskarko solarki na pojeździe ciężarowym,
- minimum 4 pojazdy ciężarowe z pługiem do obsługi piaskarko solarki do zwalczania śliskości
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zimowej (pługi wyposażone w osłonę zabezpieczającą uszkodzenie nawierzchni dróg), - minimum
4 ciągniki z pługiem i piaskarką do odśnieżania i uszorstniania jezdni (pługi wyposażone w osłonę
zabezpieczającą uszkodzenie nawierzchni dróg), - minimum 1 urządzenie do produkcji solanki, minimum 4 ładowarki do zbierania pryzm śniegu, - minimum 6 pojazdów z przyczepami do
wywozu śniegu i błota pośniegowego, - zapleczem magazynowym na przechowanie materiałów
uszorstniających, produkcję solanki, do wyrobu mieszanki piasku z kruszywem lub innym
materiałem zwalczającym śliskość na jezdni oraz składowania śniegu. 2. Zamawiający może, na
każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 3. Poleganie
Wykonawcy na potencjale innych podmiotów (art. 22 a ustawy PZP) : 1) Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 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 zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór przykładowego zobowiązania stanowi załącznik nr 7a-b
do SIWZ. 3) Z treści zobowiązania podmiotu trzeciego (oświadczenia) lub innego dokumentu
potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty, o którym mowa w ustępie
poprzedzającym musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) 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. 4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w niniejszym rozdziale
SIWZ 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
potwierdzających okoliczności wymienione w ustępie poprzedzającym. 5) Zamawiający oceni, czy
udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na
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wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22
i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,
jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane. 7) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego na zasobach którego
polega wykonawca, 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: a) zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w niniejszej
SIWZ. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki
udziału w postępowaniu Zamawiający będzie oceniał łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
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postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
1. Część I 1) 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
(wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Zamawiający
zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wzywania Wykonawcy do przedłożenia ww. dokumentu,
w sytuacji, gdy na podstawie informacji zawartych w ofercie danego Wykonawcy jest w stanie
samodzielnie uzyskać ww. dokument 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).; Część II 1) 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 (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wzywania Wykonawcy do przedłożenia
ww. dokumentu, w sytuacji, gdy na podstawie informacji zawartych w ofercie danego Wykonawcy
jest w stanie samodzielnie uzyskać ww. dokument 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); 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1– 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 winien 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 dokumentów, o których
mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
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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. W
przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 3. Ponadto Zamawiający informuje, że
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, zobowiązany jest samodzielnie, bez dodatkowego wezwania ze
strony Zamawiającego, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. 4. Zamawiający zażąda
od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych pomiotów dokumentu, o
którym mowa w pkt. 1, z zastrzeżeniem tam zawartym.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Część I 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z zał. nr 4a
do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
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upływem terminu składania ofert; 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z zał. nr 5a do SIWZ. Część II
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – zgodnie z zał. nr 4b
do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert; 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z zał. nr 5b do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Wypełniony ( w zakresie części, w
której składana jest oferta) i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ ; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 2 do SIWZ (stosowanie do części, w których składana
jest oferta); ; 3) wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania - zał. nr 3 do SIWZ (stosowanie do części, w których składana jest oferta); 4)
pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, w przypadku gdy Wykonawca w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych; 5) dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji
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Wykonawcy) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że
Zamawiający może je uzyskać w szczególności 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, a Wykonawca wskazał to
wraz ze złożeniem oferty. W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, do oferty należy dołączyć również
stosowne pełnomocnictwo.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

oferowany czas przystąpienia do pracy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
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Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
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IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Część I : 1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
zawartej umowy w następującym zakresie: 1) zmiana wynagrodzenia, pod warunkiem: a)
zmniejszenia zakresu prac – proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu, b) zwiększenia zakresu prac –
proporcjonalnie do zwiększenia zakresu, c) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od
towarów i usług (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z oferty Wykonawcy pozostaną bez
zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia. W takim przypadku Wykonawca składa
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pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z
faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i
usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym określać
wpływ zmiany stawki VAT na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z
wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie
wskazana wartość, o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami
opisanych wyżej wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie
oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę
do złożonej kalkulacji przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość
przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzenia
zmian do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. d) w przypadku
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. e) zwiększenia
liczby dni zimowego utrzymania jezdni, dróg ze względu na warunki atmosferyczne 2) zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o zmianę
wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: - szczegółową kalkulację kosztów
wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego
zamówienia. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić
zestawienie wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie
umów cywilnoprawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami
ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Kalkulacja podlega akceptacji przez
Zamawiającego, - dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku wraz z wykazaniem
ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonywania
zamówienia oraz określeniem stopnia w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia wraz z
dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca wystąpi
z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może mieć
miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których mowa w lit. b), c) niniejszego punktu będą mieć
wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający po zaakceptowaniu
wniosku, o którym mowa w lit. b)-c) niniejszego punktu, wyznaczy datę podpisania aneksu. Zmiana
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umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy, 3) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz
wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy, 4) zmiany numeru
rachunku Wykonawcy oraz zmiany teleadresowe stron umowy. 2. W przypadku każdej zmiany o
której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej
okoliczności. 3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
wykonawcę, koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi wykonawca. 4. Wszelkie zmiany
wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Część II 1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany zawartej umowy w następującym zakresie: 1) zmiana wynagrodzenia, pod
warunkiem: a) zmniejszenia zakresu prac – proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu prac, b)
zwiększenia zakresu prac – proporcjonalnie do zwiększenia zakresu prac, c) w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku od towarów i usług (zwiększenia lub zmniejszenia) wartości netto z oferty
Wykonawcy pozostaną bez zmian, a kwota wynagrodzenia brutto Wykonawcy, zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem stopnia wykonania zamówienia. W takim przypadku
Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od
towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, w tym
określać wpływ zmiany stawki VAT na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z
wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym zostanie
wskazana wartość, o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze zmianami
opisanych wyżej wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. Strony zgodnie
oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych wyjaśnień przez Wykonawcę
do złożonej kalkulacji przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających prawdziwość
przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzenia
zmian do przedstawionej kalkulacji uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego. d) w przypadku
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne kwota wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie
zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo
ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. e) zwiększenia
liczby dni zimowego utrzymania chodników ze względu na panujące warunki atmosferyczne. 2)
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na wniosek Wykonawcy. Do wniosku o
zmianę wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: - szczegółową kalkulację kosztów
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wskazujących, jaki wpływ miał ten wzrost przedmiotowych wartości na koszty wykonania tego
zamówienia. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić
zestawienie wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie
umów cywilnoprawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego wraz ze składkami
ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi. Kalkulacja podlega akceptacji przez
Zamawiającego, - dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku wraz z wykazaniem
ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonywania
zamówienia oraz określeniem stopnia w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia wraz z
dokładnym wyliczeniem kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. Wykonawca wystąpi
z wnioskiem o zmianę kwoty wynagrodzenia z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem wobec
wnioskowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może mieć
miejsce wyłącznie wtedy, gdy zmiany, o których mowa w lit. b), c) niniejszego punktu będą mieć
wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający po zaakceptowaniu
wniosku, o którym mowa w lit. b)-c) niniejszego punktu, wyznaczy datę podpisania aneksu. Zmiana
umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia
aneksu do umowy, 3) zmiana sposobu fakturowania w przypadku zmian organizacyjnych oraz
wewnętrznych uwarunkowań podmiotów wymienionych w preambule umowy, 4) zmiany numeru
rachunku Wykonawcy oraz zmiany teleadresowe stron umowy. 2. W przypadku każdej zmiany o
której mowa powyżej, po stronie wnoszącego propozycję zmian leży udokumentowanie powstałej
okoliczności. 3. W sytuacji, gdy zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
wykonawcę, koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi wykonawca. 4. Wszelkie zmiany
wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-11-02, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
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Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające
ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 osobowych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016r. Nr 119, stron.1) (dalej jako:
„RODO”). Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność
gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej
ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego
dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO,
Zamawiający poniżej informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzane będą dane osobowe, a także o
przysługujących prawach, wynikających z regulacji RODO: 1) Administrator danych osobowych: Z
chwilą udostępnienia Zamawiającemu danych osobowych Administratorem tych danych osobowych
jest: Gmina Miejska Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn, NIP: 742-205-13-31,
REGON: 510743440. 2) Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych: Zamawiający
wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
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przetwarzaniem danych osobowych drogą elektroniczną: iod@miastoketrzyn.pl lub pisemnie na adres
Administratora danych: Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11 z
dopiskiem „Inspektor ochrony danych osobowych”. 3) Źródło pochodzenia danych: a) Dane osobowe
przekazywane przez Wykonawcę i uzyskane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i dokumentach i oświadczeniach
dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na
podstawie art. 26 ustawy PZP ; b) dane przedsiębiorców ujawniane w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) stanowią dane osobowe w rozumieniu RODO, c) w
odniesieniu do podanych danych osobowych, dane mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 4) Odbiorcy danych: a) Odbiorcami danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dane osobowe mogą być
ujawniane Wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, b) Dane osobowe mogą zostać
przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie
stosownych umów podpisanych z Gminą Miejską Kętrzyn przetwarzają dane osobowe, dla których
Administratorem jest Gmina Miejska Kętrzyn, c) Odbiorcami danych osobowych mogą być również
podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu celów określonych w niniejszej
klauzuli, w szczególności inne instytucje publiczne, takie jak: sądy, prokuratura, policja, itp. 5) Okres,
przez który dane będą przechowywane: a) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, a następnie
będą przechowywane począwszy od dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy (wliczając okres
rękojmi lub gwarancji) w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres co
najmniej 15 lat (nie krócej jednak, niż okres przedawnienia roszczeń), b) Dane osobowe po
zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą
przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u Zamawiającego
przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi
wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów
przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 6) Prawa
osoby, której dane dotyczą: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych
osobowych; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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
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nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (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); d) prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych
osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 7) Nie przysługuje Państwu: a) w związku
z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 8) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych
osobowych bezpośrednio dotyczących osób, których one dotyczą jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co może
skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty. Konsekwencje
niepodania określonych danych osobowych wynikają z ustawy PZP; 9) Przetwarzanie pozyskanych
danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca będzie obowiązany do złożenia
oświadczenia o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w SIWZ oraz w toku niniejszego
postępowania do pisemnego poinformowania i uzyskania zgody każdej osoby, której dane osobowe
będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność
Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (jak we wzorze formularza oferty – załącznik nr 1
do SIWZ).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część I
obejmuje następujący zakres prac: I. Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg gminnych oraz dróg
wewnętrznych utrzymywanych przez Gminę Miejską Kętrzyn obejmuje/ Usługi odśnieżania, usuwania
oblodzeń w obrębie jezdni i chodników dróg gminnych: 1) zapewnienie materiałów do zimowego
utrzymania jezdni i chodników, 2) skuteczne zwalczanie śliskości zimowej poprzez zastosowanie
dopuszczonych do obrotu środków chemicznych i mechanicznych: a) bezzwłocznie po zaprzestaniu
opadów, a przy opadach długookresowych – stosownie do panujących warunków atmosferycznych z
zastrzeżeniem, że nie ma prawa powstać warstwa ubitego lub udeptanego śniegu o grubości
przekraczającej 1 cm, b) bezzwłocznie po wystąpieniu gołoledzi, c) w/g potrzeb w pozostałych
przypadkach, 3) bieżące oczyszczanie chodników, usuwanie śniegu, lodu, błota oraz stosowanie środków
chemicznych i mechanicznych w obrębie przejść dla pieszych, usuwanie (wywożenie) śniegu, lodu, błota
oraz stosowanie środków chemicznych i mechanicznych w obrębie jezdni, placów, rozjazdów - ze
szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, 4) bezzwłoczne przystąpienie do odkuwania lodu
przy urządzeniach kanalizacji burzowej - w okresach odwilży, 5) bieżące uprzątanie innych
zanieczyszczeń z jezdni, 6) bieżące uprzątanie innych zanieczyszczeń z chodników w pasach drogowych,
7) zapewnienie materiałów do zimowego utrzymania chodników i ich rozmieszczenie w rejonie objętych
zadaniem (w pojemnikach), 8) uprzątanie błota, śniegu, lodu z chodnika rozumiane jako stosowanie
środków chemicznych i mechanicznych mających na celu zebranie i przemieszczenie mas do krawędzi
chodnika a następnie usuwanie (wywożenie) zebranych mas ze szczególnym uwzględnieniem: a) miejsc
związanych z przejściami dla pieszych, b) bezpieczeństwa ruchu na chodniku, 9) bieżące usuwanie
piasku pozimowego z chodnika (po każdorazowym zejściu pokrywy śniegowo-lodowej oraz ustaniu
warunków zimowych na co najmniej 3 dni) 10) zapewnienie pełnej dyspozycyjności pracowników
wykonawcy oraz sprzętu wskazanego w ofercie do realizacji usługi, 11) zapewnienie pełnej
dyspozycyjności sprzętu do realizacji usługi oraz osób do jego obsługi; 12) bieżące usuwanie piasku
pozimowego z jezdni (po każdorazowym zejściu pokrywy lodowej), II. Usługi zamiatania i usługi
towarzyszące w obrębie jezdni i chodników dróg gminnych w przypadku braku pokrywy śnieżnej, brak
gołoledzi, brak szronu, brak lodowicy obejmuje: 1) zamiatanie ręczne i mechaniczne utwardzonych
nawierzchni jezdni, parkingów i ścieżek rowerowych w pasie drogowym oraz chodników, 2)
oczyszczanie nawierzchni ażurowych (z płyt np. yombo, trylinka) i gruntowych, 3) usuwanie zmiotek
ulicznych oraz powstałych na chodniku, 4) usuwanie piasku pozimowego z jezdni po zakończeniu sezonu
zimowego – nie później niż do 30 kwietnia (chyba, że warunki atmosferyczne nie będą na to pozwalały wówczas w terminie odrębnie uzgodnionym z zamawiającym), UWAGA: 1. Zamawiający zakłada
możliwość czasowej zmiany zakresu rzeczowego przewidzianego przedmiotu zamówienia, z realizacją w
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dowolnym okresie trwania zamówienia, związanego z koniecznością utrzymania dróg wybudowanych
lub poddawania dróg modernizacjom lub z innych przyczyn nie możliwych do sprecyzowania w chwili
zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 2. W przypadku braku zjawisk atmosferycznych
typowych dla okresu zimowego (brak pokrywy śnieżnej, brak gołoledzi, brak szronu, brak lodowicy,)
Wykonawca wykona prace porządkowe zgodnie z załącznikiem nr 1a i 5 do istotnych postanowień
umowy zał. 6a do SIWZ. 2. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia dla części I zawierają istotne
postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 6a do SIWZ. 5. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP
1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga w zakresie części I zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
polegających na: - kierowanie pojazdami służącymi do wykonania zamówienia, - mechaniczne
oczyszczanie jezdni, - czynności związane z oczyszczaniem ulic z piasku pozimowego, - czynności
związane z bieżącym utrzymaniem jezdni w okresie zimowym i oczyszczaniem z wszelkich innych
zanieczyszczeń na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2018, poz. 917 z póż. zm.) lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej
w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2)
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących
załącznik nr 6a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

cena

60,00
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oferowany czas przystąpienia do pracy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia w części I - od dnia podpisania
umowy do 15.05.2019 r. (przy założeniu, że: - w roku 2018 wystąpi 14 dni zimowego utrzymania jezdni i
chodników, zaś - w roku 2019 wystąpi 60 dni zimowego utrzymania jezdni i chodników)

Część nr: 2 Nazwa: Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg powiatowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część II
obejmuje następujący zakres prac: I. Utrzymanie zimowe ulic i chodników dróg powiatowych obejmuje:
1) zapewnienie materiałów do zimowego utrzymania jezdni i chodników, 2) skuteczne zwalczanie
śliskości zimowej poprzez zastosowanie dopuszczonych do obrotu środków chemicznych i
mechanicznych: a) bezzwłocznie po zaprzestaniu opadów, a przy opadach długookresowych - stosownie
do panujących warunków atmosferycznych z zastrzeżeniem, że nie ma prawa powstać warstwa ubitego
lub udeptanego śniegu o grubości przekraczającej 1 cm, b) bezzwłocznie po wystąpieniu gołoledzi, c) w/g
potrzeb w pozostałych przypadkach, 3) bieżące oczyszczanie chodników, usuwanie śniegu, lodu, błota
oraz stosowanie środków chemicznych i mechanicznych w obrębie przejść dla pieszych, usuwanie
(wywożenie) śniegu, lodu, błota oraz stosowanie środków chemicznych i mechanicznych w obrębie
jezdni, placów, rozjazdów - ze szczególnym uwzględnieniem przejść dla pieszych, 4) bezzwłoczne
przystąpienie do odkuwania lodu przy urządzeniach kanalizacji burzowej - w okresach odwilży, 5)
bieżące uprzątanie innych zanieczyszczeń z jezdni, 6) bieżące uprzątanie innych zanieczyszczeń z
chodników w pasach drogowych. 7) zapewnienie materiałów do zimowego utrzymania chodników i ich
rozmieszczenie w rejonie objętych zadaniem (w pojemnikach), 8) uprzątanie błota, śniegu, lodu z
chodnika rozumiane jako stosowanie środków chemicznych i mechanicznych mających na celu zebranie i
przemieszczenie mas do krawędzi chodnika a następnie usuwanie (wywożenie) zebranych mas ze
szczególnym uwzględnieniem: a) miejsc związanych z przejściami dla pieszych, b) bezpieczeństwa ruchu
na chodniku, 9) bieżące usuwanie piasku pozimowego z chodnika (po każdorazowym zejściu pokrywy
śniegowo-lodowej oraz ustaniu warunków zimowych na co najmniej 3 dni), 10) zapewnienie pełnej
dyspozycyjności pracowników wykonawcy oraz sprzętu wskazanego w ofercie do realizacji usługi, 11)
zapewnienie pełnej dyspozycyjności sprzętu do realizacji usługi oraz osób do jego obsługi, 12) bieżące
usuwanie piasku pozimowego z jezdni (po każdorazowym zejściu pokrywy lodowej), 13) usuwanie
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piasku pozimowego z jezdni po zakończeniu sezonu zimowego – nie później niż do 30 kwietnia (chyba,
że warunki atmosferyczne nie będą na to pozwalały - wówczas w terminie odrębnie uzgodnionym z
zamawiającym), UWAGA: 1) Zamawiający zakłada możliwość czasowej zmiany zakresu rzeczowego
przewidzianego przedmiotu zamówienia, z realizacją w dowolnym okresie trwania zamówienia,
związanego z koniecznością utrzymania dróg wybudowanych lub poddawania dróg modernizacjom lub z
innych przyczyn nie możliwych do sprecyzowania w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego. 2) Wykonawca wykona w/w prace zgodnie z załącznikiem nr 1 do istotnych postanowień
umowy zał. 6b do SIWZ. 2. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia dla części II zawierają istotne
postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 6b do SIWZ. 3. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy PZP
1) Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga w zakresie części II zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
polegających na: - kierowanie pojazdami służącymi do wykonania zamówienia, - mechaniczne
oczyszczanie jezdni, - czynności związane z oczyszczaniem ulic z piasku pozimowego, - czynności
związane z bieżącym utrzymaniem jezdni w okresie zimowym i oczyszczaniem z wszelkich innych
zanieczyszczeń na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2018, poz. 917 z póż. zm.) lub odpowiadającej jej formie zatrudnienia określonej
w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 2)
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w
zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu
niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowiących
załącznik nr 6b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie
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cena

60,00

oferowany czas przystąpienia do pracy 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia w części od dnia podpisania umowy
do 15.05.2019 r. (przy założeniu, że: - w roku 2018 wystąpi 14 dni zimowego utrzymania jezdni i
chodników, zaś - w roku 2019 wystąpi 60 dni zimowego utrzymania jezdni i chodników)
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