Ogłoszenie nr 635007-N-2018 z dnia 2018-10-11 r.
Miejski Zarząd Dróg: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, ciągów pieszych,
schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w sezonach zimowych 2018/2019r.
oraz 2019/2020r., z podziałem na 9 części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg, krajowy numer identyfikacyjny
24138096400000, ul. ul. Mickiewicza 14 , 43430 Skoczów, woj. śląskie, państwo Polska,

tel. 33 487 49 43, 487 49 44, e-mail zamowienia.publiczne@mzd.skoczow.pl, faks 33 487 49
45.
Adres strony internetowej (URL): www.mzd.skoczow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.mzd.skoczow.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.mzd.skoczow.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pocztą, za pośrednictwem posłańca, osobiście
Adres:

Oferty należy składać w Miejskim Zarządzie Dróg, ul. Mickiewicza 14, 43-430 Skoczów, 1
piętro
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg
gminnych i chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy
Skoczów w sezonach zimowych 2018/2019r. oraz 2019/2020r., z podziałem na 9 części
Numer referencyjny: MZD.341.102.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
9
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg
gminnych oraz chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych („akcja
zimowa”) na terenie Gminy Skoczów z podziałem na części: CZĘŚĆ nr 1: Drogi w granicach
miasta Skoczów, w ilości do 799,18 r-g, zgodnie z załączonym Wykazem dróg dla
poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2018/2019 i 2019/2020 (załącznik nr 8 do SIWZ) –
długość ok. 23,685 km. CZĘŚĆ nr 2: Drogi w granicach miasta Skoczów, w ilości do 523,00
r-g, zgodnie z załączonym Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej
2018/2019 i 2019/2020 (załącznik nr 8 do SIWZ) – długość ok. 9,402 km. CZĘŚĆ nr 3: Drogi
w obrębie sołectwa Ochaby, w ilości do 459,20 r-g, zgodnie z załączonym Wykazem dróg dla
poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2018/2019 i 2019/2020 (załącznik nr 8 do SIWZ) –
długość ok. 32,300 km. CZĘŚĆ nr 4: Drogi w obrębie sołectwa Pogórze, Kowale, w ilości do
690,94 r-g, zgodnie z załączonym Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej
2018/2019 i 2019/2020 (załącznik nr 8 do SIWZ) – długość ok. 33,637 km. CZĘŚĆ nr 5:

Drogi w obrębie sołectwa Bładnice, Harbutowice, w ilości do 240,00 r-g, zgodnie z
załączonym Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2018/2019 i 2019/2020
(załącznik nr 8 do SIWZ) – długość ok. 17,971 km. CZĘŚĆ nr 6: Drogi w obrębie sołectwa
Pierściec, Kiczyce, w ilości do 798,18 r-g, zgodnie z załączonym Wykazem dróg dla
poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2018/2019 i 2019/2020 (załącznik nr 8 do SIWZ) –
długość ok. 32,541 km. CZĘŚĆ nr 7: Drogi w obrębie sołectwa Międzyświeć, Wilamowice,
w ilości do 392,00 r-g, zgodnie z załączonym Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji
Zimowej 2018/2019 i 2019/2020 (załącznik nr 8 do SIWZ) – długość ok. 13,982 km. CZĘŚĆ
nr 8: Drogi w obrębie sołectwa Wiślica, w ilości do 173,50 r-g, zgodnie z załączonym
Wykazem dróg dla poszczególnych zadań Akcji Zimowej 2018/2019 i 2019/2020 (załącznik
nr 8 do SIWZ) – długość ok. 8,019 km. CZĘŚĆ nr 9: Chodniki, ciągi piesze, schody i kładki
dla pieszych, w ilości do 1669,96 r-g, zgodnie z „Wykazem zimowego utrzymania
chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych na terenie Gminy Skoczów w
sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020” (załącznik nr 9 do SIWZ) – długość ok. 13,080
km. Zamawiający zastrzega, że podane ilości są ilościami szacunkowymi, obrazują możliwą
wielkość, zakres przedmiotu zamówienia i mogą być pomocne na etapie przygotowywania
ofert. Przez „akcję zimową” rozumie się bieżące odśnieżanie aż do stanu przejezdności wraz z
likwidacją śliskości dróg materiałem wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z „Operatem
organizacyjnym zimowego utrzymania dróg i mostów na terenie Gminy Skoczów”
stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji oraz bieżące odśnieżanie, likwidację
śliskości materiałem wskazanym przez Zamawiającego a także usuwanie nadmiaru śniegu i
lodu przez Wykonawcę z chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla pieszych
zgodnie z „Wykazem zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek
dla pieszych na terenie Gminy Skoczów” stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji
zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane
będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Zamawiający nie
ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
przedmiotu zamówienia. Ustala się, że Wykonawca będzie się rozliczał z Zamawiającym na
podstawie potwierdzonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego faktycznie
przepracowanych godzin sprzętu wg stawek określonych w ofercie. Wykonawca
zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji: 1) dla części nr od 1 do 8: - rejestru stanu
pogody, - meldunku dziennego o pracy sprzętu, - rejestru zużycia materiałów do posypywania
dróg i mostów, - rejestru faktycznie przepracowanych godzin pracy sprzętu; 2) dla części nr 9:
- rejestru stanu pogody, - meldunku dziennego o pracy sprzętu, - meldunku dziennego o
odśnieżaniu ręcznym, - rejestru zużycia materiałów do posypywania chodników, ciągów
pieszych, schodów i kładek dla pieszych, - rejestru faktycznie przepracowanych godzin pracy
sprzętu. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w/w dokumenty w formie pisemnej lub
elektronicznej do siedziby Zamawiającego najpóźniej dnia następnego do godziny 1000.
Zamawiający po podpisaniu umowy udostępni wzory w/w dokumentów (rejestry, meldunki).
Zamawiający gwarantuje zaopatrzenie Wykonawcy „akcji zimowej” w materiały potrzebne
do uszarstniania nawierzchni dróg, chodników, ciągów pieszych, schodów i kładek dla
pieszych w ilościach zapotrzebowanych przez Wykonawcę. Wykonawca winien posiadać
plac do składowania materiałów potrzebnych na akcję zimową. Ponadto winien posiadać
pomieszczenia do składowania soli w sposób zapewniający jej przydatność do prowadzenia
„akcji zimowej” oraz pomieszczenia do wykonywania mieszanek piaskowo–solnych.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia stosownego pisemnego zamówienia na materiały
potrzebne do prowadzenia akcji zimowej – co najmniej 7 dni przed oczekiwanym terminem
dostawy. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej dróg, chodników, ciągów

pieszych, schodów i kładek dla pieszych objętych „akcją zimową” oraz zdobył wszelkie
informacje, które mogą posłużyć mu do najlepszego przygotowania oferty a następnie
wykonania zamówienia. Wykonawca w celu operatywnego kierowania „akcją zimową”
prowadził będzie stałe całodobowe punkty dyspozytorskie, z jedną osobą dyżurną wyłącznie
do przyjmowania interwencji oraz koordynacji działań związanych z „akcją zimową”,
zaopatrzony w telefon komórkowy. Numery telefonów będą podane do publicznej
wiadomości. Wykonawca będzie posiadał niezbędne środki łączności, zapewniające stały
kontakt z Miejskim Zarządem Dróg oraz służbami pomocniczymi i ratunkowymi (Straż
Miejska, Straż Pożarna, Policja, Pogotowie ratunkowe, Pogotowie Gazowe, Wodociągowe,
Energetyczne, itp.). Wykonawca jest zobowiązany do wyposażenia każdego z kierowców
prowadzących „akcję zimową” w telefon komórkowy. Zamawiający zainstaluje w pojazdach
Wykonawcy, dla części nr od 1 do 8, nadajniki GPS monitorujące pracę sprzętu. Nadajniki
zostaną zainstalowane na koszt Zamawiającego w pojazdach wskazanych w Wykazie
pojazdów Wykonawcy, uczestniczących w realizacji zamówienia. W przypadku uszkodzenia
zainstalowanego nadajnika z winy operatora lub nieprawidłowej obsługi sprzętu, Wykonawca
pokryje koszty naprawy lub wymiany nadajnika. Wskazania nadajników GPS będą stanowiły
podstawę do kontroli czasu pracy sprzętu Wykonawcy. W przypadku awarii nadajnika
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, natomiast w
przypadku awarii lub zmiany pojazdu, na którym zainstalowano nadajnik, Wykonawca ponosi
koszty demontażu i montażu na kolejnym pojeździe. Wykonawca jest zobowiązany: - w pełni
przestrzegać warunków bezpieczeństwa osób i pojazdów poruszających się w obrębie miejsca
prowadzenia „akcji zimowej”, - przestrzegać norm ochrony środowiska, - ponieść opłaty i
kary za nieprzestrzeganie w trakcie prowadzenia „akcji zimowej” norm określonych w
odpowiednich przepisach dotyczących bhp, ochrony środowiska, bezpieczeństwa ruchu
drogowego i prawa cywilnego. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, chodników, ciągów
pieszych, schodów i kładek dla pieszych jakie wpłyną do Zamawiającego a związane z
realizacją niniejszego zamówienia będą kierowane do załatwienia przez Wykonawcę. 2.
Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, w przypadku realizacji: a) części nr 1 - 8: co najmniej
1 osoby (odrębnie dla każdej części) wykonującej czynności związane z obsługą ciągnika
rolniczego wraz z pługiem i rozrzutnikiem do materiałów sypkich, b) części nr 9: co najmniej
1 osoby, wykonującej czynności związane z obsługą ciągnika z pługiem i piaskarką.
Obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określa także załączony do SIWZ
wzór umowy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części tj.
na jedno lub więcej zadań. Wybór oferty nastąpi odrębnie dla każdego zadania.
II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6. 2. Zakres zamówienia polegać będą na powtórzeniu podobnych zamówień, co
zamówienia podstawowe i będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.
objętego przeprowadzanym przetargiem nieograniczonym i opisanym w SIWZ. Zamawiający
przewiduje, iż wartość tych usług może wynieść maksymalnie: Dla każdej z 9 części: do
30,00 % wartości zamówienia podstawowego co przedstawia się następująco: 1) Część 1: ciągnik (moc min. 60 KM, napęd na 2 osie) z pługiem o szerokości max 250cm i piaskarką (w
tym wykonanie mieszanki i jej załadunek) – w ilości do 24 roboczogodzin, - ciągnik (moc
min. 75 KM, napęd na 2 osie) z pługiem i piaskarką (w tym wykonanie mieszanki i jej
załadunek) – w ilości do 215,75 roboczogodzin. 2) Część 2: - ciągnik (moc min. 75 KM,
napęd na 2 osie) z pługiem i piaskarką (w tym wykonanie mieszanki i jej załadunek) – w
ilości do 156,90 roboczogodzin. 3) Część 3: - ciągnik (moc min. 60 KM, napęd na 2 osie) z
pługiem i piaskarką (w tym wykonanie mieszanki i jej załadunek) – w ilości do 57,51
roboczogodzin, - ciągnik (moc min. 75 KM, napęd na 2 osie) z pługiem i piaskarką (w tym
wykonanie mieszanki i jej załadunek) – w ilości do 80,25 roboczogodzin. 4) Część 4: ciągnik (moc min. 60 KM, napęd na 2 osie) z pługiem i piaskarką (w tym wykonanie
mieszanki i jej załadunek) – w ilości do 77,40 roboczogodzin, - ciągnik (moc min. 75 KM,
napęd na 2 osie) z pługiem i piaskarką (w tym wykonanie mieszanki i jej załadunek) – w
ilości do 129,88 roboczogodzin. 5) Część 5: - ciągnik (moc min. 60 KM, napęd na 2 osie) z
pługiem i piaskarką (w tym wykonanie mieszanki i jej załadunek) – w ilości do 10,80
roboczogodzin, - ciągnik (moc min. 75 KM, napęd na 2 osie) z pługiem i piaskarką (w tym
wykonanie mieszanki i jej załadunek) – w ilości do 61,20 roboczogodzin. 6) Część 6: ciągnik (moc min. 60 KM, napęd na 2 osie) z pługiem i piaskarką (w tym wykonanie
mieszanki i jej załadunek) – w ilości do 209,45 roboczogodzin, - ciągnik (moc min. 75 KM,
napęd na 2 osie) z pługiem i piaskarką (w tym wykonanie mieszanki i jej załadunek) – w
ilości do 30 roboczogodzin. 7) Część 7: - ciągnik (moc min. 60 KM, napęd na 2 osie) z
pługiem i piaskarką (w tym wykonanie mieszanki i jej załadunek) – w ilości do 18
roboczogodzin, - ciągnik (moc min. 75 KM, napęd na 2 osie) z pługiem i piaskarką (w tym
wykonanie mieszanki i jej załadunek) – w ilości do 99,60 roboczogodzin. 8) Część 8: ciągnik (moc min. 75 KM, napęd na 2 osie) z pługiem i piaskarką (w tym wykonanie
mieszanki i jej załadunek) – w ilości do 52,05 roboczogodzin. 9) Część 9: - ciągnik z pługiem
i piaskarką (w tym wykonanie mieszanki i jej załadunek) – w ilości do 220,43 roboczogodzin,
- samojezdna dmuchawa do odśnieżania (szer. 50-70cm) – w ilości do 97,06 roboczogodzin, ręczne odśnieżanie chodników, kładek i schodów – w ilości do 183,50 roboczogodzin. 3.
Warunki, na jakich usługi zostaną udzielone: - wyczerpanie kwoty, o której mowa w § 8 ust.
ust. 1 umowy, - udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem
postępowania w trybie z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, - stawki
za poszczególne czynności składające się na przedmiot nie mogą być wyższe, aniżeli podane
w umowie podstawowej stanowiącej przedmiot przetargu nieograniczonego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-04-30
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, iż: DLA CZĘŚCI NR 1-8: a) w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie usługę/usługi o
wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, związaną/związane z zimowym utrzymaniem
dróg. DLA CZĘŚCI NR 9: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub
wykonuje należycie usługę/usługi o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto,
związaną/związane z zimowym utrzymaniem chodników. Uwaga: Mając na uwadze art. 23
ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej
podmiotów (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie
w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, warunek o którym wyżej mowa musi zostać spełniony w
całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub
podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości
tzw. sumowania doświadczenia. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu
wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej
przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. b) dysponuje lub będzie dysponował co
najmniej niżej wymienionym sprzętem: Część nr 1 Rodzaj sprzętu, ilość szt.: Ciągnik (moc
min. 60 KM, napęd na 2 osie) z pługiem o szerokości max 250cm 1; Ciągnik (moc min. 75
KM, napęd na 2 osie) z pługiem 1, Rozrzutnik do materiałów sypkich 2. Część nr 2 Rodzaj
sprzętu, ilość szt.: Ciągnik (moc min. 75 KM, napęd na 2 osie) z pługiem 2, Rozrzutnik do
materiałów sypkich 2. Część nr od 3 do 7 Rodzaj sprzętu, ilość szt.: Ciągnik (moc min. 60
KM, napęd na 2 osie) z pługiem 1 (odrębnie dla każdej części), Ciągnik (moc min. 75 KM,
napęd na 2 osie) z pługiem 1 (odrębnie dla każdej części), Rozrzutnik do materiałów sypkich
2 (odrębnie dla każdej części). Część nr 8 Rodzaj sprzętu, ilość szt.: Ciągnik (moc min. 75
KM, napęd na 2 osie) z pługiem 1, Rozrzutnik do materiałów sypkich 1. Część nr 9 Rodzaj
sprzętu, ilość szt.: Ciągnik z pługiem i piaskarką (umożliwiający poruszanie się po
chodnikach, napęd na 1 oś) 1, Samojezdna dmuchawa do odśnieżania (szer. 50-70cm) 3.
Uwaga: W przypadku złożenia oferty na kilka części wymagane ilości sprzętu ulegają
sumowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i
nazwisk dyspozytorów.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
DLA CZĘŚCI 1-9 a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane (sporządzonego wg załącznika nr 5 do specyfikacji), oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o
których mowa powyżej, są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji bądź innych
dokumentów do których mowa powyżej - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert . Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty
budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. b) wykazu

narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami (sporządzonego wg załącznika nr 6 do specyfikacji),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje (w oryginale), stosownie do
treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust.
5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

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

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Cena ofertowa
Jakość usługi (używanie pługa skrętnego)
Liczba pojazdów, w ramach minimalnego sprzętu, realizujących przedmiot
zamówienia spełniających wymagania co najmniej normy IV B

Znaczenie
60,00
20,00
20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

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

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami
podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik numer 4a i 4b do SIWZ. Zmiana
umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy
Pzp
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-10-19, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

