Data: 10.11.2020 r. Zatwierdzam:
TADEUSZ BĄK
BURMISTRZ WOJNICZA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
„Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania (utrzymanie przejezdności) na
terenie określonych sołectw Gminy Wojnicz w okresie sezonu zimowego w okresie do dnia 30 kwietnia 2021 r. w
podziale na 2 części (2 odrębne rejony obszarowe)”
Sprawa nr: ZP.271.15.2020

1. ZAMAWIAJĄCY:
1.1. Gmina Wojnicz, ul. Rynek 1, 32-830 Wojnicz,
1.2. Mail: um@wojnicz.pl
1.3. Strona internetowa Zamawiającego:

https://www.wojnicz.pl/inwestor/przetargi
/bip.malopolska.pl/umwojnicz/Article/id,221469.html

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
2.1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.

1843 ze zm.).
2.2. Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.3. Nie jest to zamówienie udzielane w częściach.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
3.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług zimowego utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania

(utrzymanie przejezdności) na terenie określonych sołectw Gminy Wojnicz w okresie sezonu zimowego do dnia
30 kwietnia 2021 r. w podziale na 2 części (2 odrębne rejony obszarowe).
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części:
1) Część 1 – Zimowe utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania (utrzymanie przejezdności) w rejonie 1
Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania: odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa: Łopoń
(wszystkie drogi - oprócz dróg: działki zaznaczone na mapie jako drogi nr: 961, 992/3, 992/10), Biadoliny
Radłowskie, Łopoń, Łukanowice, Dębina Zakrzowska, Dębina Łętowska, Zakrzów - (wszystkie drogi);
Długość dróg do zimowego utrzymania w rejonie 1 – wynosi około: 37 km;
Szacunkowa liczba wyjazdów na miesiąc: 2, co daje szacunkową liczbę kilometrów do utrzymania w
okresie realizacji umowy: 444 km.
2) Część 2 – Zimowe utrzymanie dróg w zakresie odśnieżania (utrzymanie przejezdności) w rejonie 2
Zakres rzeczowy przewidziany do wykonania: odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa: Wielka
Wieś, Olszyny, Sukmanie - (wszystkie drogi);
Długość dróg do zimowego utrzymania w rejonie 2 – wynosi około: 23,5 km;
Szacunkowa liczba wyjazdów na miesiąc: 2, co daje szacunkową liczbę kilometrów do utrzymania w
okresie realizacji umowy: 282 km.
Do wszystkich części:
1) Usługa zimowe utrzymanie dróg będzie się odbywać wg potrzeb, w różnych porach dnia i w nocy,
zarówno w dni robocze, jak też w dni wolne od pracy.
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2) Wykonawca rozpocznie wykonanie usługi w ciągu 2,0 godzin po rozpoczęciu opadów śniegu. Skrócenie
czasu rozpoczęcia usługi jest również jednym z kryteriów oceny ofert.
3) Pozostałe terminy rozpoczęcia akcji zostały określone we wzorze umowy.
4) Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia zalicza się
usuwanie śniegu z dróg w celu utrzymania ich przejezdności.
5) Zgodnie z potrzebami Zamawiającego - Wykonawca przyjmując do realizacji zimowe utrzymanie dróg
ma zapewnić:
 profesjonalną ciągłość prac związanych z odśnieżaniem dróg;
 utrzymanie zimowe dróg gminnych zgodnie z obowiązującym standardem zimowego utrzymania
dróg gminnych - dotyczącą prac związanych z odśnieżaniem;
 ilość jednostek sprzętowo - transportowych o stanie technicznym gwarantującym utrzymanie
przejezdności na drogach (odśnieżanie) (min. jedną jednostkę sprzętową) tj. min. ciągnik kołowy do
pracy przy odśnieżaniu. Każda jednostka sprzętowa musi posiadać pług średni lub ciężki do
odśnieżania. Pług ma być zawieszony z przodu.
 prowadzenie ewidencji pracy sprzętu w formie uzgodnionej z Zamawiającym;
 zapewnienie stałej łączności z operatorami sprzętu pracującego w terenie;
 prowadzenie zapisów o interwencjach, przekazywanie informacji o stanie ulic i drogi w formie
meldunków do Urzędu Miejskiego w Wojniczu w godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego;
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli gotowości technicznej sprzętu przeznaczonego do
zimowego utrzymania przejezdności dróg gminnych.
7) Zamawiający będzie informował Wykonawcę o prognozach meteorologicznych i kontrolował wykonanie
prac, natomiast organizacja i sposób prowadzenia prac należeć będzie do wybranego w drodze
przetargu Wykonawcy przy uwzględnieniu ewentualnych zaleceń Zamawiającego nie naruszających
warunków przetargu i warunków umownych.
8) Wykonawca musi posiadać ważne ubezpieczenie OC dla każdej jednostki sprzętu, dla której jest ono
obowiązkowe. Jednostki sprzętowe używane do wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg
zgodnie z wymogami ustawy prawo o ruchu drogowym powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał
błyskowy barwy żółtej.
Wszystkie drogi gminne na terenie poszczególnych sołectw Gminy Wojnicz - utrzymane są w standardzie V
zimowego utrzymania dróg w oparciu o Zarządzenie nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
25.10.1994 r.

Specyfikację V standardu zimowego utrzymania dróg przedstawia poniższa tabela
Opis V standardu utrzymania




jezdnia odśnieżona na całej szerokości
w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden
pas ruchu z wykonaniem mijanek.
jezdnia posypana na odcinkach dróg
decydujących o możliwościach ruchu.






Dopuszczalne odstępstwa od standardu
Od stwierdzenia
Po ustaniu opadów śniegu
występowania zjawisk
W miejscach
wyznaczonych:
luźny 16 godz.

zajeżdżony występuje
nabój śnieżny występuje
zaspy występują do 24h
Dopuszcza się przerwy
w komunikacji do 24 godz.

2. gołoledź

8 godz.
pośniegowa

Uwagi
Stosowane
również przez
ZDW dróg
wojewódzkich

3.4. Zamawiający informuje, że jeżeli w SIWZ i załącznikach znajdują się nazwy firmowe materiałów, towarów,

systemów, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować materiały, towary
i systemy równoważne, spełniające wymogi opisane dokumentacją. Zamawiający oceniając równoważność
badał będzie parametry techniczne i funkcjonalne zaproponowanych rozwiązań. Zamawiający dopuszcza
zaoferowanie równoważnego przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że będzie on posiadał parametry i
funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania opisane.
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3.5. Zamawiający informuje, że jeżeli w SIWZ i załącznikach znajdują się odniesienia do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania
określone przez zamawiającego.
3.6. Wykonawca może dokonać na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność wizji lokalnej na terenie realizacji

zadania.
3.7. Kody CPV:

90620000-9 Usługi odśnieżania

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
4.1. Od dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego do dnia 30 kwietnia 2021 roku. Wykonawca we

wskazanym okresie musi zachować gotowość do realizacji przedmiotu zamówienia.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:



nie podlegają wykluczeniu - zgodnie z pkt 5.2.

5.2. WARUNKI WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW:
5.2.1. Z postępowania wyklucza się wykonawcę wobec którego zachodzą przesłanki wykluczenia z

postępowania określone w art. 24 ust. 1 PZP.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13,14, 16-20 PZP, może
przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, na zasadach określonych w art. 24 ust. 8 i 9 PZP.
5.2.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
5.3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.3.1. Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu.
5.4. Zamawiający zastrzega, iż najpierw dokona czynności oceny ofert, a następnie badania, czy wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
5.2.2.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA, SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO:
6.1. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
6.1.1. Dokumenty, z których wynika umocowanie do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

(przynajmniej do złożenia oferty) – np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG (o ile
dotyczy). Jeżeli wykonawca działa przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć stosownej
pełnomocnictwo dla danej osoby.
6.1.2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
6.1.3. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie potwierdzającym:
6.1.3.1. brak podstaw do wykluczenia wykonawcy w zakresie określonym w pkt 5.2. SIWZ;
6.1.4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1.3. stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
6.1.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w pkt 6.1.3. składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje brak podstaw wykluczenia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej).
6.2. Zamawiający przypomina o obowiązku wynikającym z art. 24 ust. 11 PZP – tj. obowiązku przekazania przez
wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 PZP, oświadczenia 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
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powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Dokumenty te należy złożyć w formie pisemnej, we wskazanym terminie, w siedzibie
zamawiającego.
6.3. Forma dokumentów:
6.3.1.

6.3.2.
6.3.3.

6.3.4.
6.3.5.

6.3.6.
6.3.7.

Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał) lub
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (dotyczy pełnomocnictwa) lub
kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (dotyczy wyciągów z
odpowiednich rejestrów).
Dokument, o których mowa w pkt 6.1.2. SIWZ wykonawca składa w formie pisemnej (oryginał).
Pozostałe oświadczenia, o których mowa powyżej dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy
oraz dotyczące podwykonawców, składane są w formie pisemnej (oryginał).
Pozostałe dokumenty, poza wskazanymi w pkt 6.3.1-6.3.3 składane są w formie pisemnej (oryginał)
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich
dotyczą.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIENIWANIA
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:

SIĘ

ZAMAWIAJĄCEGO

Z WYKONAWCAMI

ORAZ

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na

adres wskazany w pkt 1 SIWZ) lub elektronicznie (na adres mailowy: przetargi@wojnicz.pl ).
7.2. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,

zawiadomień lub informacji.
7.3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest: Anna Jadach.
7.4. Zamawiający zwraca uwagę, że przepisy ustawy nie przewidują telefonicznej formy kontaktu z Wykonawcami

w żadnej sprawie.
8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
8.1. Nie dotyczy.

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
9.1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres: 30 dni (trzydzieści dni) od dnia, w którym upływa termin

składania ofert.
10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
10.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część sporządzoną zgodnie z wymaganiami ustawy oraz

postanowieniami niniejszej SIWZ.
10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Zamawiający żąda, aby wszystkie dokumenty sporządzone w
języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
10.3. Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej: na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
atramentem.
10.4. Oferta powinna być podpisana przez uprawnionego/uprawnionych lub upoważnionego/upoważnionych
przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi we właściwym
rejestrze (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w odpowiedniej wysokości).
Jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy, należy dołączyć pełnomocnictwo przynajmniej do
podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10.5. Zaleca się, aby wszystkie strony były zszyte we wskazanej przez wykonawcę kolejności, w sposób
zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.
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10.6. Zaleca się, aby każda kolejna zapisana strona była opatrzona kolejnym numerem, wg wzoru: kolejny numer

strony/liczba wszystkich stron.
10.7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub dokonał skreśleń, winny być parafowane przez
osobę/osoby podpisujące ofertę.
10.8. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie
później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone w osobnej
wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych składników oferty. UWAGA: Na wykonawcy ciąży obowiązek
wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, pod rygorem uznania zastrzeżenia
za nieskuteczne.
10.9. Oferta musi być złożona w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed upływem terminu otwarcia
ofert; zaleca się, aby Wykonawca opisał kopertę z dokumentami w następujący sposób:
OFERTA NA
„Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania (utrzymanie przejezdności) na
terenie określonych sołectw Gminy Wojnicz w okresie sezonu zimowego w okresie do dnia 30 kwietnia 2020 r. w
podziale na 2 części (2 odrębne rejony obszarowe)”
Sprawa nr: ZP.271.15.2020
Nie otwierać przed dniem: 19.11.2020 r. godz. 10.15
oraz będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy.
10.10. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić ofertę, przez złożenie pisemnego

powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy
czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „ZMIANA”.
10.11. Wykonawca ma prawo, przed terminem składania ofert, wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego

powiadomienia przygotowanego, opieczętowanego i oznaczonego zgodnie z postanowieniami pkt 10.9., przy
czym koperta zewnętrzna będzie dodatkowo zawierała oznaczenie „WYCOFANIE”.
10.12. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona niezwłoczne Wykonawcy.
10.13. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że ich oferta będzie

spełniać następujące wymagania:
10.13.1. Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią PEŁNOMOCNIKA do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy,
pełnomocnictwo musi być podpisane przez umocowanych przedstawicieli wszystkich
Wykonawców, wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem, należy
podać jego adres do korespondencji oraz numer faksu;
10.13.2.
Każdy z Wykonawców występujących wspólnie musi oddzielnie udokumentować, że nie
podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w pkt 5.2. SIWZ oraz
załączyć informację dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej;
10.13.3.
W przypadku gdy w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, pełnomocnik jest zobowiązany przed zawarciem umowy
przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców.
UWAGA: obowiązki wskazane powyżej dotyczą również wspólników spółki cywilnej.
11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
11.1. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Wojniczu, Rynek 1, 32-830 Wojnicz - Dziennik Podawczy.
11.2. Termin złożenia oferty upływa w dniu 19.11.2020 r. godz. 10:00

UWAGA: Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty
do wskazanego miejsca.
11.3. Miejsce otwarcia ofert: Urząd Miejski w Wojniczu, Rynek 1, 32-830 Wojnicz, sala narad I piętro (pokój nr 10).
11.4. Termin otwarcia ofert: 19.11.2020 r. godz. 10:15
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12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:
12.1. Cenę w ofercie należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ,
załącznikach do SIWZ i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich kosztów, jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
12.2. Ceny oferty winny obejmować podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu składania
ofert.
12.3. UWAGA: Jeżeli wykonawca będzie składał ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak oświadczenia w tym zakresie będzie traktowany jako
złożenie oświadczenia o braku zaistnienia takiego obowiązku. Wszelkie negatywne konsekwencje takiego
założenia będą spoczywać na wykonawcy.
12.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ze wskazanej ceny/wynagrodzenia wykonawcy podatków i
składek, które zgodnie z odrębnymi przepisami jest obowiązany uiścić Zamawiający (dotyczy m.in. osób
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
12.5. Dotyczy wszystkich części:
12.5.1. Cenę oferty należy podać w formie jednostkowej stawki wynagrodzenia brutto za zimowe
utrzymanie 1 km drogi (na całej jej długości i szerokości w celu osiągnięcia wymaganego standardu
- za każde zlecone działanie) - oddzielnie dla każdej części.
12.5.2. Cena oferty winna zostać skalkulowana w oparciu o indywidualną wycenę, przy uwzględnieniu
wymagań, które wynikają z obowiązujących standardów utrzymania dróg gminnych i zapisów
niniejszej SIWZ.
12.5.3. Cena oferty jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca w jednostkowej ryczałtowej stawce
wynagrodzenia brutto za wykonanie usługi zimowego utrzymania 1 km drogi gminnej w zakresie
odśnieżania (utrzymania przejezdności), ująć musi niezbędny do wykonania zamówienia sprzęt przy
założeniu konieczności osiągnięcia wymaganego standardu. Musi uwzględnić wszystkie koszty w
tym: koszt pracy sprzętu w czasie usuwania śniegu: z dróg, placów, przystanków, skrzyżowań i
innych miejsc przewidywanych do odśnieżania, wynagrodzenie operatora (łącznie z godzinami
pracy w nocy, dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy), koszt prowadzenia dyżurów i bieżącego
monitorowania stanu dróg przez cały okres zimowego utrzymania dróg, podatki - w tym podatek od
towaru i usług (VAT).
12.5.4. Cena jednostkowa wyrażona w złotych za 1 km zaoferowania przez Wykonawcę nie będzie
zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegać waloryzacji, z zastrzeżeniem
możliwości zmian określonych we wzorze umowy.

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z
PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:
13.1. Cena brutto – 60 % znaczenia (Wc):
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
WC = (Cn : Cb) x 60 pkt
WC – wartość punktowa ceny brutto
Cn – cena brutto najniższa
Cb – cena brutto badanej oferty
13.2.

Termin realizacji zadania – 40% (Wt):

W kryterium „termin realizacji zamówienia” ocena dokonana zostanie w poniższy sposób:



jeżeli Wykonawca zadeklaruje rozpoczęcie usługi w ciągu 2,0 godzin po rozpoczęciu opadów śniegu 0 pkt.
jeżeli Wykonawca zadeklaruje rozpoczęcie usługi w ciągu 1,5 godziny po rozpoczęciu opadów śniegu otrzyma
20 pkt.
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jeżeli Wykonawca zadeklaruje rozpoczęcie usługi w ciągu 1,0 godziny po rozpoczęciu opadów śniegu otrzyma
40 pkt.

W formularzu ofertowym należy zadeklarować rozpoczęcie wykonania usługi od momentu rozpoczęcia
opadów ściegu. Zadeklarowanie rozpoczęcia usługi w terminie krótszym niż 2 godziny spowoduje
odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ. Zadeklarowanie rozpoczęcia wykonania usługi w terminie
krótszym niż 1 godzina nie będzie dodatkowo punktowane.
W przypadku nie zawarcia w formularzu deklaracji dotyczącej terminu realizacji zadania Zamawiający
uzna, iż Wykonawca deklaruje rozpoczęcie usługi w ciągu 2,0 godzin po rozpoczęciu opadów śniegu.
UWAGA: Powyższa deklaracja nie dotyczy terminu rozpoczęcia akcji po wystąpieniu bardzo trudnych
warunków atmosferycznych (śnieżyce, zawieje).
13.3.

Ocena łączna: W= Wc + Wt

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY:
14.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie elektronicznej. Wraz z
zawiadomieniem zawierającym informacje o wyborze oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego
oferta została wybrana o terminie i miejscu zawarcia umowy.
14.2. Umowa może być zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, jeżeli zachodzą okoliczności
określone w art. 94 ust. 2 ustawy PZP.
14.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z
dokumentów już złożonych przez Wykonawcę oraz przedłożyć umowę konsorcjum / umowę spółki cywilnej
(w przypadku oferty wspólnej).
14.4. Ponadto zamawiający wymaga aby przed zawarciem umowy Wykonawca:
14.4.1. Przedstawił oświadczenie o gotowości technicznej do realizacji zamówienia od dnia podpisania
umowy.
15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:
15.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY:
16.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

17. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ:
17.1. Nie dotyczy.
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:
18.1. Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie przysługuje środek
ochrony prawnej z Działu VI Rozdział 2 ustawy PZP.
19. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – dotyczy wykonawców będących osobami fizycznymi:
19.1. Zamawiający informuje, że:
19.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający.
19.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: Łukasz Gniady, tel.: (14) 631 98 38, email:
rodo@wojnicz.pl
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19.2.1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku

prawnego ciążącego na zamawiającym, w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego.
19.2.2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP oraz odpowiednie organy
kontrole w zakresie ich kompetencji;
19.2.3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane te mogą być przechowywane przez
okres dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej
ustawy.
19.2.4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
PZP;
19.2.5. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany.
19.2.6. posiada Pani/Pan:
 prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania)
 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);
19.2.7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;
19.2.8. nie przysługuje Pani/Panu:
 prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych;
 prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
zamawiającym.
19.2.9. Ponadto Zamawiający informuje, iż:
 w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu;
 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
20. POZOSTAŁE ZASTRZEŻENIA:
20.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20.2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP do
wysokości 30% wartości zamówienia podstawowego (tj. 30% szacunkowych ilości km określonych w opisie
przedmiotu zamówienia dla każdej części), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu na poziomie nie mniejszym niż wynikający z niniejszej SIWZ, po przeprowadzeniu
postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.
20.3. Zamawiający nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
20.4. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą realizowane będą w walucie PLN.
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20.5. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie aukcji elektronicznej.
20.6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
20.7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
20.8. Zamawiający nie wymaga złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów

elektronicznych do oferty, jak również nie dopuszcza takiej możliwości.
20.9. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą można złożyć ofertę.

21. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
21.1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
21.2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy
21.3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór oświadczenia
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