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Rozdział I.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu
z siedzibą ul. Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz, telefon
(+48) 18 442 64 88, (+48) 18 442 63 30, faks (+48) 18 442 63 45,
adres internetowy www.pzd.nowy-sacz.pl; e-mail biuro@pzd.nowy-sacz.pl;
REGON 491899000

Rozdział II.

NAZWA ZAMÓWIENIA

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych
w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021
Rozdział III.
1.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (t.j.Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego o ustalonej wartości zamówienia równej lub wyższej niż kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Ustawy.

Rozdział IV.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca zimowym utrzymanie dróg powiatowych
(zwana w dalszej części specyfikacji – ZUD) w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/2021.
2. Łączna długość dróg objętych usługą zimowego utrzymania dróg wynosi: 484,92 km, w tym wg
standardu III - 71,26 km i 413,66 km wg standardu IV.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 31 części:
3.1. Część nr 1 – zimowe utrzymanie drogi powiatowej: Nowy Sącz – Wilczyska
(19,74 km – III standard)
3.2. Część nr 2 – zimowe utrzymanie drogi powiatowej: Wielogłowy – Ubiad
(3,80 km – IV standard)
3.3. Część nr 3 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Nowy Sącz – Cieniawa
i Piątkowa- Mystków (9,33 km – IV standard);
3.4. Część nr 4 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Łęka – Koniuszowa – Mogilno
i Paszyn – Mogilno – Krużlowa (14,03 km – IV standard);
3.5. Część nr 5 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Korzenna – Krużlowa,
Nowy Sącz – Cieniawa i Ptaszkowa – Wojnarowa (16,28 km – IV standard);
3.6. Część nr 6 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Grybów – Krużlowa
i w Grybowie: ul. Jakubowskiego i ul. Węgierska (6,83 km – IV standard);
3.7. Część nr 7 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Ptaszkowa – Ptaszkowa
i Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów (11,09 km – IV standard);
3.8. Część nr 8 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Nowy Sącz – Florynka
i Kamionka Wielka – Kamionka Wielka (23,84 km, w tym: III standard – 19,40 km,
IV standard – 4,70 km);
3.9. Część nr 9 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Florynka – Izby
i Ropa – Wawrzka – Florynka (6,64 km – IV standard);
3.10. Część nr 10 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych:
Stróże – Polna – Łużna i Ropa – Gródek – Biała Niżna (9,05 km – IV standard);
3.11. Część nr 11 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych:
Kotów – Polany i Berest – Mochnaczka Wyżna (20,15 km – IV standard);
3.12. Część nr 12 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych:
Krynica – Tylicz, Krynica - ul. Pułaskiego w Krynicy i Powroźnik – Tylicz
(14,60 km, w tym: III standard – 3,79 km, IV standard – 10,81 km);
3.13. Część nr 13 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych:
Muszyna – Leluchów, w Muszynie ul. Piłsudskiego, ul. Pułaskiego, ul. Kościuszki,
ul. Zazamcze, Muszyna – Złockie, Żegiestów – Muszyna (24,91 km – IV standard);
1.
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Część nr 14 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka
– Łazy Biegonickie, Nawojowa – Nowy Sącz – Łazy Biegonickie – Nowy Sącz,
Frycowa – Złotne i Nawojowa – Bącza Kunina (21,04 km – IV standard);
3.15. Część nr 15 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Maciejowa – Barnowiec,
Maciejowa – Składziste, Łabowa – Łabowiec, Nowa Wieś – Łosie
i Roztoka Wielka – Roztoka Wielka (18,68 km – IV standard);
3.16. Część nr 16 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Wierchomla Wielka
– Wierchomla Mała, Piwniczna – Łomnica i Piwniczna - ul. Szczawnicka, Piwniczna:
ul. Daszyńskiego, ul. Węgierska, ul. Podolik – granica Państwa (18,69 km – IV standard);
3.17. Część nr 17 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Rytro – Sucha Struga – Głębokie,
Rytro – Roztoka Wielka, Barcice – Wola Krogulecka, Nowy Sącz – Myślec, Stary Sącz –
Barcice, Stary Sącz: ul. Nowa, ul. Partyzantów, ul. Sobieskiego, ul. Węgierska
(21,33 km – IV standard);
3.18. Część nr 18 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Gołkowice Górne – Gaboń
i Gołkowice Górne – Łazy Brzyńskie (10,30 km – IV standard);
3.19. Część nr 19 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Łącko – Naszacowice,
Zalesie – Jadamwola – Olszana, Czarny Potok – Szczereż i Siekierczyna – Naszacowice
(18,89 km – IV standard);
3.20. Część nr 20 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych:
Jazowsko – Obidza i Obidza – Brzyna (9,70 km – IV standard);
3.21. Część nr 21 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych:
Łącko – Wola Kosnowa i Łącko – Kicznia (11,54 km – IV standard);
3.22. Część nr 22 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Chełmiec – Naszacowice
i Obwodnica zachodnia Nowego Sącza (17,42 km – III standard);
3.23. Część nr 23 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Limanowa – Chełmiec
i Trzetrzewina – Krasne Potockie – Męcina (16,06 km, w tym: III standard – 11,17 km,
IV standard – 4,89 km);
3.24. Część nr 24 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Podegrodzie – Mokra Wieś
– Jastrzębie i Stadła – Długołęka – Przyszowa (14,44 km – IV standard);
3.25. Część nr 25 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Brzezna – Brzezna Litacz
– Wysokie, Trzetrzewina – Podrzecze i Biczyce Dolne – Gostwica
(17,12 km – IV standard);
3.26. Część nr 26 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Tymowa – Łososina Dolna,
Łęki – Kąty – Dobrociesz, Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne,
Tęgoborze – Wronowice i Żbikowice – Stańkowa (22,50 km – IV standard);
3.27. Część nr 27 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Tęgoborze – Chomranice,
Tęgoborze – Tabaszowa – Tęgoborze – Just i Tabaszowa – Witowice Dolne
(21,06 km – IV standard);
3.28. Część nr 28 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Sienna – Siedlce,
Podole Górowa – Łęka i Niecew – Podole – Górowa (20,09 km – IV standard);
3.29. Część nr 29 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Wytrzyszczka – Tropie –
Bartkowa – Posadowa, Rożnów – Rożnów „Zapora” i Witowice – Rożnów
(19,13 km – IV standard);
3.30. Część nr 30 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych: Korzenna – Janczowa – Miłkowa
i Korzenna – Jasienna – Przydonica (15,35 km – IV standard);
3.31. Część nr 31 – zimowe utrzymanie dróg powiatowych:
Niecew – Podole – Górowa i Lipnica Wielka – Bukowiec (11,29 km – IV standard);
4. Wymagania w zakresie utrzymania dróg dla poszczególnych standardów zostały określone w
załączniku nr 4b – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi. Standard IV obejmuje
dwa warianty: wariant podstawowy oraz wariant rozszerzony.
3.14.
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Szczegółowy zakres wykonania usługi określone został w następujących w załącznikach do
SIWZ:
5.1. Załącznik nr 4 – arkusz cenowy określający wykaz dróg dla poszczególnych części oraz ich
długość
5.2. Załącznik nr 5 – wzór umowy
5.3. Załącznik nr 7 – Zasady zimowego utrzymania dróg
5.4. Załącznik nr 8 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usługi
5.5. Załącznik nr 9 – Rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960)
6. Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
a. 90620000-9 Usługi odśnieżania
b. 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeni
c. 90611000-3 Usługi sprzątania ulic
7. Miejsce realizacji usługi: drogi powiatowe Powiatu Nowosądeckiego, powiat nowosądecki,
województwo małopolskie.
8. Pozostałe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
8.1.
Wykonawca zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie
obowiązujące przepisy z zakresu prawa o ruchu drogowym, BHP, ochrony środowiska,
ustawy o odpadach, ppoż. oraz zapewnić stały nadzór techniczny. Wykonawca jest
zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy
i instytucje za dokonane przez Wykonawcę złamanie prawa, przekroczenie norm
i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.
8.2.
Wykonawca w trakcie realizacji usługi odśnieżania i/lub usuwania oblodzeń ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych użytkowników
dróg.
5.

Rozdział V.
1.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Usługa zimowego utrzymania dróg będzie realizowana od dnia podpisania umowy
do 30 kwietnia 2021 roku z podziałem na 2 okresy rozliczeniowe (sezony):
1.1. I okres rozliczeniowy (sezon 2019/2020) – realizacja usługi zimowego utrzymanie dróg od
daty podpisania umowy do 30 kwietnia 2020 r.
1.2. II okres rozliczeniowy (sezon 2020/2021) – realizacja usługi zimowego utrzymanie dróg
gminnych od dnia 15 października 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku

Rozdział VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 3 niniejszego rozdziału.

2.

Podstawy wykluczenia:
Z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wyklucza się wykonawcę:
2.1.1. W stosunku do którego zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności określonych
w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy PZP;
2.2. Wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach wskazanych w pkt 2.1. następuje:
2.2.1. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy PZP , gdy
osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo
wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy PZP, jeżeli nie upłynęło 5 lat od
dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2.1.
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2.2.2. w przypadkach, o których mowa:

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

3.

a. w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy PZP, gdy osoba, o której mowa w tych
przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit.
d ustawy PZP,
b. w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP,
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został
określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie
jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
2.2.3. w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 ustawy PZP, jeżeli nie upłynęły
3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
2.2.4. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres,
na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
2.2.5. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22 ustawy PZP, jeżeli nie upłynął okres
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy
PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie pkt 2.3.
W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy PZP, przed wykluczeniem
wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Warunki udziału w postępowaniu:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 1b ustawy PZP o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
3.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
3.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.
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3.3.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
3.3.1. W tym zakresie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował:
a. sprzętem do prowadzenia usługi tj. nośnikiem wraz z osprzętem do odśnieżania
i zwalczania śliskości w ilościach dla poszczególnych części zamówienia nie
mniejszych niż określona poniżej w tabeli:
Minimalna ilość
Nr
Rodzaj nośnika i osprzętu
sprzętu/część
części
[kpl]
1
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
2
2
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
1
3
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
1
4
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
2
5
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
2
6
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
1
7
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
1
8
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
2
9
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
1
10
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
1
11
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
2
12
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
2
13
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
2
14
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
2
15
Samochód ciężarowy (1)/ciągnik rolniczy*, osprzęt (2)
2*
16
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
2
17
Samochód ciężarowy (1)/ciągnik rolniczy*, osprzęt (2)
2*
18
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
1
19
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
2
20
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
1
21
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
1
22
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
2
23
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
2
24
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
1
25
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
1
26
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
2
27
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
2
28
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
1
29
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
2
30
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
1
31
Samochód ciężarowy (1), osprzęt (2)
1
1) Samochód ciężarowy – DMC min. 7,5 t z napędem na dwie osie
2) Ciągnik rolniczy – moc min. 100 KM z napędem na dwie osie i wzmocnionej
ramie, która powinna umożliwić zamocowanie do niej płyty czołowej
3) Osprzęt – pojazdy muszą mieć zamontowany osprzęt do odśnieżania
i usuwania śliskości tj. pług dostosowany do rodzaju i parametrów pojazdu
i piaskarko-solarkę lub piaskarkę;
* Zamawiający wymaga przynajmniej jednego samochodu ciężarowego (1)
z dopuszczeniem jako drugi pojazd ciągnik rolniczy (2).
b. środkami łączności (telefon stacjonarny lub GSM) zapewniającymi możliwość
kontaktu przez całą dobę;
c. środkami komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna) zapewniająca
możliwość przesyłania zawiadomień, sprawozdań, zgłoszeń itp. między
Zamawiającym, a Wykonawcą.
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d. osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tj. osobami, które posiadają
uprawnienia do kierowania nośnikami (minimum jedna osoba dla każdego
wykazanego nośnika). Uwaga – doświadczenie w/w personelu stanowi kryterium oceny
ofert.

UWAGA:
Nośniki z zamontowanym sprzętem do odśnieżania i zwalczania śliskości oraz osoby do
ich obsługi wymienione w danym zadaniu/części nie mogą się powtarzać
w żadnym innym zadaniu, jeden nośnik może występować wyłącznie w jednym
zadaniu/części.

4.

Dysponowanie zasobami innych podmiotów.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

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.
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.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 13-22 ustawy PZP.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa
podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, 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:
4.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
4.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną, o której mowa w art. 22a ust. 1 ustawy PZP;
W celu wykazania wobec podmiotów, na zasoby których Wykonawca powołuje się, braku
istnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII w pkt 2.1.1 (JEDZ).
Wykonawca razem z informacją składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze może mieć negatywny wpływ na
realizację zamówienia.
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5.

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne).

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy.
5.4. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
5.5. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako
pełnomocnik.
5.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.6.1. żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach,
o których mowa pkt 2 niniejszego rozdziału.
5.6.2. warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 3 niniejszego rozdziału winien
spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy
występujący wspólnie.
6. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 2 oraz spełnienia
warunków udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału Wykonawcy
składają oświadczania i dokumenty określone rozdziale VII, w sposób i w trybie tam
określonym.
5.1.
5.2.

Rozdział VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WSKAZUJĄCYCH BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA
Zamawiający zastosuje tzw. PROCEDURĘ ODWRÓCONĄ: zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy
PZP Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
2.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy
stanowiące
wstępne
potwierdzenie
spełnienia
warunków
udziału
w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone
na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego
wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.
ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16).
Treść
JEDZ
określona
została
w załączniku nr 2 do SIWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza,
pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
1.
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2.2.

W JEDZ należy podać następujące informacje:
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 13 – 14 PZP informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz w Części III
lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie przestępstw o których mowa w art. 181188 oraz 218-221 Kodeksu karnego a także przestępstwa, o którym mowa w
art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części III lit. D JEDZ (w zakresie
przestępstw, o których mowa w art. 270 - 277, art. 278 - 298 oraz art. 300 - 307
Kodeksu karnego);
-

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 15 PZP – informacje wymagane w Części III lit. B JEDZ;

-

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 16 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;

-

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 17 PZP – informacje wymagane w Części III lit. . C wiersz ósmy JEDZ;

-

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 18 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;

-

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 19 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ;

-

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 20 PZP – informacje wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;

-

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 21 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;

-

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1
pkt 22 PZP – informacje wymagane w Części III lit. D JEDZ;

-

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. sytuacji
finansowej – informacje nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej,
którymi dysponuje wykonawca, które podać należy w Części IV lit. B (pkt 5)
JEDZ;

-

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału technicznego – informacje
nt. wyposażenia technicznego i osób, które podać należy w Części IV lit. C (pkt
9) JEDZ;
2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 2.1.1 niniejszego rozdziału składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia.
2.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku
istnienia wobec nic podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie w jakim powołuje
się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2.1.1. niniejszego rozdziału
(w części II lit. C) oraz Wykonawca razem z informacją, o której mowa powyżej składa
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia. Przedmiotowe zobowiązania należy złożyć wraz z ofertą
pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
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2.5.

Na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2.1.1.
niniejszego rozdziału zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania przez wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw wykluczenia wykonawcy.

3.

Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej.
3.1. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
(protokołu z otwarcia ofert), Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2019 r.
poz. 369).
3.2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przedmiotowe oświadczenia składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.
3.4. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć na formularzu.

4.

WŁAŚCIWE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
4.1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie,
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
wykonawcy.
4.2. W celu potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca na wezwania zamawiającego zobowiązany będzie złożyć następujące
dokumenty i oświadczenia:
4.2.1. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże:
b. nośniki wraz z zamontowanym sprzętem do odśnieżania i zwalczania śliskości
w ilości wymaganej dla poszczególnych części
c. środki łączności (nr telefonu stacjonarnego lub komórkowego)
d. środki komunikacji elektronicznej (adres poczty elektronicznej)
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu (sekcja A), oddzielnie dla każdej
części, na którą wykonawca składa ofertę.
4.2.2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykonawca w przedmiotowym wykazie wskaże osoby które posiadają uprawnienia
do kierowania nośnikami (pojazdami).
Przedmiotowy wykaz należy złożyć w formularzu (sekcja B), oddzielnie dla każdej
części, na którą wykonawca składa ofertę.
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W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Wykonawca na wezwania zamawiającego zobowiązany będzie złożyć
następujące dokumenty i oświadczenia:
4.3.1. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
4.3.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument
potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
4.3.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania, lub inny dokument potwierdzający, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4.3.4. Oświadczenia wykonawcy:
a. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
b. o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
c. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.);
Przedmiotowe oświadczenia należy złożyć na dostarczonym formularzu.
4.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
4.4.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4.3.2
i 4.3.3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert),
b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).
4.3.
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4.4.2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

5.

6.

7.

8.

9.

10.

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa 4.4.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub 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. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż
w terminie odpowiednio wskazanym w pkt 4.4.1. lit. a i b.
4.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.5.1. oświadczenia i dokumenty potwierdzające, iż Wykonawcy nie podlegają
wykluczeniu, określone w pkt 4.3 składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
4.5.2. oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, określone w pkt 4.2 składa każdy z wykonawców, w zakresie,
w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów, Zamawiający żąda od
wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt 4.3.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału zgodnie z formułą „spełnia – nie
spełnia” na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i oświadczeniach
wymaganych w specyfikacji.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada
oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z późn. zm.). W przypadku wskazania przez
Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych danych, Zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty.
Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski
wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów,
o których mowa w pkt 6.
Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1.1, oświadczeń lub
dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4 niniejszego rozdziału, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie
terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w
art. 25 ust. 1 ustawy.
Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
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Rozdział VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu (zakładka Szczegóły).
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
a. Wojciech Błażusiak – Zastępca Dyrektora PZD Nowy Sącz
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania
i wycofania ofert):
8.1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych
niż wskazanych w rozdziale X), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub numerem postępowania wskazanym w SIWZ.
8.2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki.
8.3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: biuro@pzd.nowy-sacz.pl
8.4. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji
jako załączniki.
8.5. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej, na wskazany w pkt 8.3 adres email.
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8.6.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn.
zm.).

Rozdział IX.
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

WYJAŚNIENIA
ZAMÓWIENIA

I

ZMIANY

SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH

WARUNKÓW

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po
upływie wskazanego wyżej terminu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.pzd.nowy-sacz.pl.
Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian
w
ofertach,
zamawiający
przedłuży
termin
składania
ofert
i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków
zamówienia oraz zamieści tę informację na stronie internetowej www.pzd.nowy-sacz.pl
Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie prowadzić do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej, zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli będzie to konieczne.
Jeżeli zmiana, o której mowa powyżej jest istotna, w szczególności dotyczy określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub termin składania ofert o czas
niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że termin składania ofert
nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej - w trybie przetargu nieograniczonego;
Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej
zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej www.pzd.nowy-sacz.pl
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Rozdział X.
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
w przeciwnym wypadku zamawiający odrzuci ofertę, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3
ustawy oraz rodz. XII SIWZ.
W ofercie Wykonawca winien skalkulować cenę dla całości przedmiotu zamówienia
w ramach części, na którą składa ofertę, w oparciu o arkusz cenowy, w którym należy podać
cenę/ceny jednostkowe. Podane ceny muszą uwzględniać wszystkie wymogi realizacji
zamówienia określone niniejszą specyfikacją oraz przepisami dotyczącymi przedmiotu
zamówienia. W formularzu ofertowym należy określić cenę netto, obowiązujący podatek VAT
oraz cenę brutto.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.
Oferta oraz arkusz cenowy (kalkulacyjny) muszą być sporządzone od rygorem nieważności,
w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
W terminie składania ofert określonym w rozdziale XI pkt 1 wykonawca zobowiązany jest
złożyć Zamawiającemu Ofertę zawierającą:
6.1. formularz Oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ) wraz z arkuszem cenowym (wg załącznika
nr 4 do SIWZ)
6.2. pełnomocnictwo do złożenia oferty udzielone pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o ile oferta
zostanie złożona przez pełnomocnika,
6.3. pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo powinno być udzielone pod
rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym,
6.4. zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia
wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci (zgodnie z rozdziałem VI pkt 4), jeżeli
wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
6.5. JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
6.6. JEDZ dla każdego z podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega, pod rygorem
nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym o ile wykonawca polega na zasobach innych podmiotów,
6.7. JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
6.8. wadium w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy Wykonawca wnosi
wadium w formie niepieniężnej).
W przypadku nieprawidłowego złożenia oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za
złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału
w postępowaniu.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na
miniPortalu. W formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP,
na
którym
prowadzona
będzie
korespondencja
związana
z postępowaniem (Załącznik nr 1 do SIWZ).
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9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla
systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247 z późn. zm.) w szczególności: doc,
.docx, .xlsx, .xls, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia
oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal.
Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli i wiedzy w imieniu Wykonawcy.
W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do reprezentowania wykonawcy.
Pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez osoby uprawnione do reprezentowania
wykonawcy.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w formularzu
ofertowym należy wymienić dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie ze
wskazaniem Pełnomocnika do ich reprezentowania i załączeniem pełnomocnictwa, o którym
mowa w pkt 10.
Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
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 elektronicznej.
Tajemnica przedsiębiorstwa:
15.1.
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
15.2.
Wykonawca musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa poprzez złożenie stosownym informacji, wyjaśnień i/lub
dokumentów. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86
ust. 4 ustawy PZP.

16. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY
16.1.

16.2.
16.3.
16.4.

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób
zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na
miniPortalu.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem
terminu do składania ofert.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
Zmiany ofert zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu
oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
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Rozdział XI.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu, do dnia 19 września
2019 roku, godz. 12:00.
2. Otwarcie ofert w dniu 19 września 2019 r. o godz. 12.30 w budynku Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33) – sala posiedzeń (I piętro).
3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na
miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
4. Otwarcie ofert jest jawne.
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej www.pzd.nowysacz.pl informacje dotyczące:
6.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
6.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
6.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.

Rozdział XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

W druku formularza ofertowego – załącznik nr 1 do specyfikacji należy podać cenę brutto dla
poszczególnych części zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Cena brutto musi
określać całkowitą wycenę przedmiotu zamówienia uwzględniając wszelkie koszty wynikające
z realizacji zamówienia.
W arkuszu cenowym Zamawiający określił przewidywane ilości dni świadczenia usługi
zimowego utrzymania dróg dla poszczególnych dróg. Dla części, w których wymagany jest IV
standard usługi należy określić ceny jednostkowe dla wariantu podstawowego oraz wariantu
rozszerzonego.
Zamawiający zastrzega, że wskazane w arkuszu cenowym ilości dni świadczenia usługi ZUD są
ilościami szacunkowymi, skalkulowanymi na cały okres trwania umowy i służą wyłącznie do
skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy,
z którym zostanie podpisana umowa nie przysługuje roszczenie o realizację usługi
w podanych ilościach szacunkowych. Zamawiającemu przysługuje możliwość zmiany ilości dni
świadczenia usługi ( w tym dla standardu IV również zmiana ilości realizacji usługi
w poszczególnych wariantach) przy zachowaniu cen jednostkowych podanych w ofercie,
z tym, że całkowita wartość zrealizowanej usługi nie przekroczy ceny ofertowej.
Przewidywana liczba dni świadczenia usługi na poszczególnych odcinkach dróg została
oszacowana na podstawie faktycznej liczby dni wykonywania usługi w latach 2016-2019.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy będzie uzależnione od liczby dni w których
następowała realizacja zamówienia na poszczególnych drogach, na których zaistniała potrzeba
użycia sprzętu do zwalczania śliskości lub odśnieżania. Jeżeli nie będą występować zjawiska
pogodowe kwalifikujące się do użycia sprzętu do odśnieżania lub zwalczania śliskości, to
wynagrodzenie za ten okres nie będzie przysługiwał.
Wykonawca określi cenę brutto z podatkiem VAT dla usług odśnieżania i zwalczania śliskości
(posypywania) wg arkusza cenowego stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji.
Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w arkuszu cenowym
przyjmując zawsze, że prawidłowo podano ceny jednostkowe korygując odpowiednio łączną
wartość utrzymania w okresie realizacji umowy dane odcinka drogi oraz łączną wartość oferty.
Tak ustalona cena stanowić będzie cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia.
Rozliczenia z wybranym wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres usługi określony w opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załączniki nr 4a - 4c do specyfikacji.
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10. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy,

11.

12.
13.
14.
15.

16.

niezbędne do zrealizowania usługi. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również
w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania.
Ceny jednostkowe w I okresie rozliczeniowym (sezon 2019/2020) będą niezmienne bez
względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu i stawek robocizny – jakie
kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający
przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia (zmiany cen jednostkowych) w II okresie
rozliczeniowym (2020/2021) na zasadach określonych w projekcie umowy.
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie ewentualne upusty.
Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym
dla poszczególnych części.
Rozliczenia z wybranym wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej.
Podstawą do określenia ceny oferty jest zakres usługi określony w opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznikach nr 4 do niniejszej specyfikacji (wraz z załącznikami) oraz
nr 5 – wzór umowy (wraz z załącznikami).
Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki wykonawcy,
niezbędne do zrealizowania usługi. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, jak również
w niej nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania.

Rozdział XIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1.

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości:
8 200,00 zł
2 000,00 zł
6 600,00 zł
9 400,00 zł
12 300,00 zł
4 800,00 zł
6 200,00 zł
12 600,00 zł
3 800,00 zł
5 400,00 zł
10 300,00 zł
11 400,00 zł
14 800,00 zł
9 800,00 zł
6 500,00 zł
15 400,00 zł
9 300,00 zł
5 400,00 zł
7 600,00 zł
4 900,00 zł
5 700,00 zł
4 500,00 zł
8 700,00 zł
4 300,00 zł
5 800,00 zł
8 500,00 zł
9 700,00 zł
8 300,00 zł
8 700,00 zł
5 900,00 zł
4 600,00 zł

- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:
- dla części:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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2.
3.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3.3. gwarancjach bankowych;
3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego nr 88 1050 0161 6748 7777 7777 7777 z podaniem tytułu: „Wadium
– Nr zamówienia: PZD-ZAM.261.50.2019.WZ: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych (część:
….), a do oferty należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu. Za datę wniesienia wadium
uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale
w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób
upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część
zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium
lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie
odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.
Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń powinno wynikać
jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na
pierwsze żądanie w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5
ustawy PZP.
Wadium składane w formie gwarancji lub poręczania musi mieć datę początkową ważności
równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert, a datę końcową ważności
upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą,
W razie zawieszenia biegu terminu związania ofertą lub przedłużenia terminu składania ofert,
końcowy termin ważności wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia albo
zostanie przedłużony przez wykonawcę, albo wniesie on nowe wadium na przedłużony okres.
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione
w sposób nieprawidłowy.
Zamawiający zwraca wadium w trybie i na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4
ustawy PZP.
Zamawiający zatrzymuje wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
PZP.
3.5.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Rozdział XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje
utraty wadium.
1.

Strona 19

PZD-ZAM.261.50.2019.WZ

Rozdział XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU
OCENY OFERT.
1.

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1.1. (Kc) Cena (wartość oferty brutto) - waga 60%
1.2. (Kś) Kryterium środowiskowe - waga 30% (realizacja usługi pojazdem napędzanym
silnikiem spełniającym określone wymagania emisji zanieczyszczeń)
1.3. (Kdp) Kryterium dodatkowe doświadczenie personelu - waga 10%

Sposób wyliczenia punktów oferty:
2.1.1. Cena wg zasady im mniej tym lepiej
2.1.2. Kryterium środowiskowe wg zasady im więcej tym lepiej
2.1.3. Kryterium dodatkowe doświadczenie personelu wg zasady im więcej tym lepiej
3. Sposób oceny ofert:
3.1. Łączna suma punktów uzyskana przez badaną ofertę (Po) zostanie obliczona na podstawie
wzoru:
P = PKc +Pkś + Pkdp
gdzie:
P
- całkowita suma punktów uzyskana przez badaną ofertę,
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”
PKś – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Kryterium
środowiskowe”
PKdp – liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Kryterium
dodatkowe doświadczenie personelu”
2.

3.2.

Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena” (PKc)
zostanie obliczona wg następującej formuły:
PKc = Cn / Cb x 60
gdzie:
PKc - liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Cena”,
Cn - cena brutto najtańszej oferty (spośród wszystkich ofert nieodrzuconych),
Cb - cena brutto oferty badanej.

Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Kryterium
środowiskowe” (Kś).
W ramach tego kryterium wykonawca może otrzymać następujące ilości punktów:
a. 30 punktów - jeżeli wykonawca zaoferuje realizację zamówienia pojazdem
(samochód ciężarowy) napędzanym silnikiem spełniającym normy emisji spalanin
min. EURO 6
b. 15 punktów - jeżeli wykonawca zaoferuje realizację zamówienia pojazdem
(samochód ciężarowy) napędzanym silnikiem spełniającym normy emisji spalanin
min. EURO 5
c. 0 punktów - jeżeli wykonawca zaoferuje realizację zamówienia pojazdem
(samochód ciężarowy) napędzanym silnikiem spełniającym normy emisji spalanin
poniżej Euro 5
3.4. Liczba punktów uzyskanych przez badaną ofertę w ramach kryterium „Kryterium
dodatkowe doświadczenie personelu” (Kdp).
W ramach tego kryterium wykonawca może otrzymać następujące ilości punktów:
a. 10 punktów - jeżeli wykonawca wykaże, że cały personel przewidziany do obsług
sprzętu (kierowcy) posiadają doświadczenie w kierowaniu pojazdami
przewidzianymi do realizacji zamówienia (wraz z uprawnieniami do kierowania)
co najmniej 5 lat
3.3.
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b. 0 punktów - jeżeli wykonawca nie wykaże, że personel przewidziany do obsługi
sprzętu (kierowcy) posiada doświadczenie w kierowaniu pojazdami
przewidzianymi do realizacji zamówienia (wraz z uprawnieniami do kierowania)
mniejsze niż 5 lat;
3.5.
Jeżeli Wykonawca w formularzu ofertowym nie przedstawi informacji na temat
doświadczenia personelu, o którym mowa w pkt 3.4 lub normy spalania, o której mowa
w pkt 3.3. Zamawiający przyzna ofercie w w/w kryteriach 0 pkt.
3.6.
Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
zgodnie z matematyczną zasadą zaokrąglania.
3.7.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów
spośród złożonych i nieodrzuconych ofert obliczonych zgodnie z formułą określoną w
pkt 3.1. niniejszego rozdziału.
3.8.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych
3.9.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
3.10. Zamawiający poprawi w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego
oferta została poprawiona:
3.10.1. oczywiste omyłki pisarskie (za oczywistą omyłkę pisarską zamawiający uznaje
omyłkę nie budzącą wątpliwości, bezsporną powstałą w sposób niezamierzony,
przypadkowo, nieświadomie (automatycznie), a nadto taką że każdy nie znający
sprawy równie łatwo zauważy ją i równie łatwo wskaże ten sam sposób jej
poprawienia),
3.10.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek (za oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny uważa
się błąd popełniony przez wykonawcę przy obliczaniu ceny, który polega na
uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego).
3.10.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
3.11. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
3.12. W przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:
a. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy lub
średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;
b. wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług,
zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu
postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może
zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa powyżej.
3.13. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
Wykonawcy.
3.14. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie, podobnie jak uznanie przez
Zamawiającego, że wyjaśnienia wraz z dowodami dostarczonymi przez Wykonawcę nie
potwierdzają, że cena oferty nie jest rażąco niską, spowoduje odrzucenie oferty.
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Rozdział XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację,
1.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, wraz z wyjaśnieniem powodów, dla których
dowody przedstawione przez wykonawcę w procedurze przewidzianej w art. 24 ust. 8
ustawy PZP Zamawiający uznał za niewystarczające,
1.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy PZP, braku równoważności
lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
1.4. unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1.1. i 1.4. na stronie internetowej.
Umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP,
Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
wskazanych powyżej terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko
jedną ofertę.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:
5.1. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5.2. przekazania Zamawiającemu kopii umowy konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie
realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego (w tym nie przekazał kopii umowy konsorcjum, o której mowa
w pkt 5.1), a także nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.
O terminie i miejscu (siedziba Zamawiającego) podpisania umowy Zamawiający poinformuje
wybranego Wykonawcę.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, wykonawcy zobowiązani są dostarczyć zamawiającemu w terminie przez niego
wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę.
Umowa regulująca współpracę wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać
m.in.:
9.1. podmioty składające ofertę i podpisujące umowę;
9.2. cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa;
9.3. zasady reprezentacji i prowadzenia spraw, w tym wskazania podmiotu odpowiedzialnego
za prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym (wystawienia faktur).
9.4. oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż
okres realizacji zamówienia oraz okres gwarancji i/lub rękojmi)
9.5. zakres i wartość robót realizowanych przez poszczególnych członków konsorcjum.
9.6.

Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem
zawieszającym.
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Rozdział XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych
w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
Zamawiający wyraża zgodę na utworzenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez
potrącenia z należności za częściowo wykonane usługi.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany
wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.
Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym
dokonuje zapłaty faktury.
W przypadku, o którym mowa w ust. 6, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może
nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego.
Konto bankowe do wnoszenie zabezpieczeń wykonania umowy: nr 88 1050 0161 6748 7777
7777 7777.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może
zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące
elementy:
13.1.
Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
13.2.
Nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
13.3.
Nazwę Gwaranta lub Poręczyciela,
13.4.
Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
13.5.
Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego
zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy
Wykonawca:
a. Nie realizuje lub nie zrealizował zamówienia w terminach wynikających z umowy,
b. Realizuje zamówienie objęte umową z nienależytą starannością.
13.6.
Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.
13.7.
W przypadku przedłożenia gwarancji lub poręczania nie zawierających wymienionych
elementów, bądź posiadających jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, Zamawiający uzna,
że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. 9.5 lit. a i b przypadków,
Zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej
zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienie
faktyczne i prawne.
Zamawiający, z zastrzeżeniem pkt 14 zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy realizowane będzie według zasad określonych
w art. 147 – 151 ustawy.
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Rozdział XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do specyfikacji.
2. Zakres zmian postanowień zawartej umowy:
2.1. Wzór umowy szczegółowo przewiduje i określa warunki istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona
wyboru Wykonawcy (w szczególności § 14 wzoru umowy).
1.

Rozdział XIX. PODWYKONAWSTWO
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega w trybie art. 36a ust. 2 ustawy PZP obowiązku osobistego
wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podał firmy podwykonawców.
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu
z nimi, zaangażowanych w realizację usługi. Wykonawca zawiadomi zamawiającego
o wszelkich zmianach powyższych danych w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację usługi.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa
w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zasady opisane w pkt 6 i 7 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
Informacje o umowach o podwykonawstwo, a także procedura zgłaszania Podwykonawców
Zamawiającemu w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy
podwykonawców zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do
specyfikacji (§ 11).

Rozdział XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP przysługują wykonawcy, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną i ogłaszaną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
1.
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Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.
5. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego
wskutek ich wniesienia określa Dział VI ustawy PZP.
3.

Rozdział XXI. POZOSTAŁE INFORMACJE.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony
na 31 części (zgodnie z opisem)
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego; zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na
podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą w trybie zamówienia
z wolnej ręki i będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia co
zamówienie podstawowe tj. wykonywaniu usługi i/lub usług dla przedmiotowego zadania a
ilość usług zleconych w ramach zamówienia uzupełniającego będzie uzależniona od bieżących
potrzeb Zamawiającego w ramach wartości stanowiącej nie więcej niż 50% zamówienia
podstawowego - zamówienie może być udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy, również w trakcie realizacji zamówienia
podstawowego jeśli zajdzie taka konieczność.
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
8.1. Wymagania powyższe dotyczy pracowników nadzorujących i koordynujących realizację
usługi ze strony Wykonawcy, a także pracowników którzy będą wykonywać bezpośrednio
zamówienie (operatorzy sprzętu, kierowcy, pracownicy fizyczni).
8.2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje z tytułu
niespełnienia tych wymagań:
8.2.1. W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
pisemny wykaz pracowników Wykonawcy i/lub Podwykonawców ze wskazaniem
stanowisk i czynności, jakie będą oni wykonywać, jak również przedłoży
Zamawiającemu pisemne oświadczenie w przedmiocie niezatrudniania przez
Wykonawcę i/lub Podwykonawców przez cały okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy pracowników na warunkach nierespektujących obowiązujących regulacji
prawa pracy, w tym wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i/lub
minimalnej stawki godzinowej. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w zakresie
pracowników realizujących zamówienie Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia zaktualizowanego wykazu pracowników, o którym mowa powyżej
w terminie 7 dni od powstania takiej zmiany.
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8.2.2. Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań,

o których mowa w pkt 9.2.1., poprzez zbadanie rzeczywistych warunków
zatrudnienia. Zamawiający ma prawo również żądać przedstawienia do wglądu
niezbędnych dokumentów w tym zakresie, w tym kopii umów o pracę. Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk,
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;. Ponadto
Zamawiający jest uprawniony do odebrania od pracowników oświadczeń
w przedmiocie posiadania zawartych umów o pracę. Zamawiający może zwracać się
także do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników
realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu
możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot
umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawców zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
8.2.3. W przypadku naruszenia obowiązku udokumentowania zatrudnienia osób
wykonujących wymienione powyżej czynności, opisanego w pkt 9.2.1. Wykonawca
zapłaci zamawiającemu kary umowne określone w projekcie umowy.
9. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO1,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio
pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał
zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi
informacjami (vide: art. 13 ust. 4).
10. Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa
w art. 14 ust. 5 RODO.
11. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku
z udziałem Wykonawcy w postępowaniu. Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia
oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych
w art. 13 lub art. 14 RODO. Powyższe oświadczenie zawarto w treści formularza ofertowego
– załącznik nr 1 do SIWZ.

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

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje Wykonawców będących osobami
fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, a
także
pełnomocników
wykonawców
będących
osobami
fizycznymi
(np. w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie) i członków organów
zarządzających wykonawców, będących osobami fizycznymi, że:
12.1.
administratorem danych osobowych w/w osób jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym
Sączu reprezentowany przez Dyrektora mgr inż. Adama Czerwińskiego, adres siedziby: ul.
Wiśniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sącz, kontakt mailowy: biuro@pzd.nowy-sacz.pl
telefoniczny: (48 18) 442 64 88; 442 74 14;
12.2.
w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem
ochrony danych, pod adresem mailowym: g.sliwa@pzd.nowy-sacz.pl, telefonicznym: (48)
18 442 40 75;
12.3.
dane osobowe w/w osób przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe
utrzymanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021”,
nr postępowania: PZD-ZAM.261.50.2019.WZ.
12.4.
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
12.5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
12.6.
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
12.7.
w odniesieniu do danych osobowych w/w osób decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
12.8.
w/w osoby posiadają:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ich danych osobowych 2;
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 RODO3;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy
RODO;
12.9.
nie przysługuje w/w osobom:
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 ich danych osobowych jest art.
6 ust. 1 lit. c RODO.
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie
może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników
3 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
2
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Rozdział XXII. ZAŁĄCZNIKI
1.

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Wzór formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
Załącznik nr 3 – instrukcja wypełniania JEDZ
Załącznik Nr 4 -Wykaz dróg – załącznik cenowy
Załącznik nr 5 – wzór umowy
Załącznik nr 7 – Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach Powiatu Nowosądeckiego
Załącznik nr 8 – Szczegółowa specyfikacja techniczna
Załącznik nr 9 – Rozporządzenie Ministra Środowiska (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960)

Nowy Sącz, dnia 19.08.2019 r.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Nowym Sączu
(-) mgr inż. Adam Czerwiński
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