Znak sprawy ZP.271.19.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej „SIWZ”

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2015 poz.2164 z późn. zm.), zwanej w treści SIWZ „PZP”,
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
dla zadania pod nazwą:
„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W ROKU 2018,
W REJONACH II, III, IV”

pieczęć zamawiającego

podpis i pieczęć imienna

Biały Dunajec, dnia 12 grudnia 2017 r.

1.

Nazwa i adres Zamawiającego
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

Gmina Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec
e-mail: przetargi@bialydunajec.com.pl
telefon: (18) 20-79-521
fax: (0-18) 20-73-124
Strona internetowa: www.bialydunajec.com.pl
Godziny pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu
nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 26 listopada 2015 r.: Dz. U. 2015, poz. 2164 z
późn. zm.).
2.2. Na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2.1.

3.

Opis przedmiotu zamówienia
3.1.
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg w Gminie Biały Dunajec
w roku 2018 w ramach następujących zadań – części:
3.1.1. Drogi rejonu II Biały Dunajec (dolny) i Gliczarów Dolny
Długości dróg: drogi asfaltowe – 11,37 km; drogi żwirowe 2,04 km; place i parkingi
3000 m2; chodniki 3,65 km
3.1.2. Drogi rejonu III Biały Dunajec (górny)
Długości dróg: drogi asfaltowe – 10,46 km; drogi żwirowe 0,22 km; chodniki 1,55 km
3.1.3. Drogi rejonu IV Gliczarów Górny
Długości dróg: drogi asfaltowe – 8,79 km; drogi żwirowe 1,92 km; place i parkingi 900
m2; chodniki 0,46 km
3.2. Zakres usług utrzymania zimowego dróg obejmuje:
- odśnieżania dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni i poboczy oraz zatok
przystankowych, parkingów, placów gminnych w obrębie kościołów, cmentarzy, remiz i szkół
oraz miejsc służących do zawracania autobusów.
- zwalczaniu śliskości zimowej, gołoledzi, polegającym na zapobieganiu i usuwaniu jej za
pomocą materiału uszorstniającego zgodnego z obowiązującymi przepisami, na całych
długościach dróg,
- zwalczaniu śliskości zimowej, gołoledzi, polegającym na zapobieganiu i usuwaniu jej za
pomocą mieszanki piaskowo-solnej, na telefoniczne zlecenie Zamawiającego,
- wywożeniu śniegu z dróg, placów i parkingów gminnych na telefoniczne zlecenie
Zamawiającego,
- montaż siatek przeciwśniegowych wys. 150 cm z materiałów własnych Wykonawcy w
miejscach ustalonych przez Zamawiającego.
- usunięcie z dróg, poboczy, fos, placów i chodników materiałów użytych do
posypywania po zakończeniu sezonu zimowego.

3.3.

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
90611000-3 Usługi sprzątania ulic

3.4.
Szczegółowy wykaz odcinków dróg do odśnieżania zawiera załącznik nr 1 i 1a do
niniejszej SIWZ.
3.5. Stosownie do treści art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r.
poz.1502 z późn.zm.) osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem robót
opisanych w pkt. 3.2.
3.5.1. Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni, wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.2.
czynności w trakcie realizacji zamówienia:


oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;



poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia

czynności,

których

dotyczy

ww.

oświadczenie

wykonawcy

lub

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia

29

sierpnia

1997

r.

o

ochronie

danych

osobowych

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.
3.5.2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez cały okres
realizacji wykonywanych przez wskazane osoby czynności, o których mowa w pkt
3.5. w szczególności poprzez wezwanie wykonawcy do okazania dokumentów
potwierdzających bieżące opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacjami o liczbie
odprowadzonych składek), w formie zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub
zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń.
Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego
uprzedzenia wykonawcy/podwykonawcy.
3.5.3. Zamawiający informuje, że nieprzedłożenie przez wykonawcę /podwykonawcę
zanonimizowanych kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę
z pracownikami wykonującymi czynności opisane w pkt. 3.2. siwz w terminie
wskazanym przez zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku
zatrudnienia pracowników na umowie o pracę i skutkować będzie nie podpisaniem
Umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, a w trakcie trwania Umowy
będzie podstawą do naliczenia kar umownych w wysokości określonej w załączonym
do siwz wzorze umowy, a także podstawą do zawiadomienia Państwowej Inspekcji
Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na
warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną.
Uwaga !!! wymogi opisane w pkt. 3.5. niniejszej SIWZ znajdują odniesienie także do
dalszych podwykonawców.

4. Oferty częściowe
4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4.1.1.Ilość części :
4.1.1.1. Część 1 Drogi rejonu II Biały Dunajec (dolny) i Gliczarów Dolny
4.1.1.2. Część 2 Drogi rejonu III Biały Dunajec (górny)
4.1.1.3. Część 3 Drogi rejonu IV Gliczarów Górny
4.2. Zakres i przedmiotu poszczególnych części został opisany w pkt. 3.
4.3. Ofertę można składać do wszystkich 3 części.

5. Termin realizacji zamówienia
5.1. Termin wykonania zamówienia:
5.1.1. Rozpoczęcie w dniu 01.01.2018r.
5.1.2. Termin zakończenia w dniu 30.04.2018r.

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udział mogą brać wykonawcy,
którzy:
6.1. Spełniają warunki udziału w zakresie:
6.1.1. Zdolności technicznej lub zawodowej. W tym zakresie Zamawiający wymaga aby
Wykonawca:

6.1.1.1. Posiadał wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym utrzymaniu
dróg o wartości:
- co najmniej 10.tys zł, dla wykonawcy składającego ofertę na jedna
dowolną część,
- co najmniej 20.tys zł, dla wykonawcy składającego ofertę na dwie
dowolne części,
- co najmniej 30 tys zł, dla wykonawcy składającego ofertę na trzy części,
która zostanie potwierdzona dowodami określającymi, że usługa została
wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona.
6.1.1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają
niezbędną zdolność techniczną tzn.: złożą wykaz narzędzi i urządzeń
technicznych koniecznych do realizacji zamówienia wraz z informacją o
podstawie dysponowania tymi zasobami - w szczególności należy
dysponować sprzętem:
a) składając ofertę na jedną dowolnie wybraną część należy dysponować
sprzętem:
- ciągnik 4 napędowy z pługiem i piaskarką lub mniejszy samochód 4
napędowy z pługiem i piaskarką w ilości 2 szt.
- pług wirnikowy przystosowany do załadunku śniegu na samochód
lub przyczepę w ilości 1 szt.
- koparko-ładowarka w ilości 1 szt.
- samochód ciężarowy 4 napędowy lub przyczepę za ciągnikiem 4
napędowym o ładowności min 8 ton przystosowaną do wywozu
śniegu w ilości 1 szt.
b) składając ofertę na dwie dowolnie wybrane częśći należy dysponować
sprzętem:
- ciągnik 4 napędowy z pługiem i piaskarką lub mniejszy samochód 4
napędowy z pługiem i piaskarką w ilości 4 szt.
- pług wirnikowy przystosowany do załadunku śniegu na samochód
lub przyczepę w ilości 1 szt.
- koparko-ładowarka w ilości 1 szt.
- samochód ciężarowy 4 napędowy lub przyczepę za ciągnikiem 4
napędowym o ładowności min 8 ton przystosowaną do wywozu śniegu
w ilości 1 szt.
b) składając ofertę na trzy częśći należy dysponować sprzętem:
- ciągnik 4 napędowy z pługiem i piaskarką lub mniejszy samochód 4
napędowy z pługiem i piaskarką w ilości 6 szt.
- pług wirnikowy przystosowany do załadunku śniegu na samochód
lub przyczepę w ilości 1 szt.
- koparko-ładowarka w ilości 1 szt.
- samochód ciężarowy 4 napędowy lub przyczepę za ciągnikiem 4
napędowym o ładowności min 8 ton przystosowaną do wywozu śniegu
w ilości 1 szt.
Wykonawcę zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu w takiej ilości, która
pozwoli mu wykonać usługę w całości i czasie wskazanym przez
Zamawiającego. Jeżeli geometria drogi uniemożliwia Wykonawcy
wjechanie dużym w/w sprzętem, Wykonawca musi zapewnić odśnieżanie
i utrzymanie dróg przy pomocy mniejszego sprzętu. W wypadku
zgłoszenia Zamawiającego o konieczności montażu siatek

przeciwśnieżnych Wykonawca wykona je z materiałów własnych (paliki,
siatka).
Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem
dróg powinien zgodnie z art. 54 ustawy prawo o ruchu drogowym /Dz. U.
nr 58 poz. 515 z 2002r./ być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy
odpowiadający warunkom określonym w § 38 i 39 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r, /Dz. U. nr 32 poz. 262 z
2003r./ w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia.
6.1.1.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
po spełnieniu warunków określonych w art. 22a PZP, zgodnie z pkt 7.9
SIWZ.
6.1.1.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa
powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym
przez Zamawiającego:
6.1.1.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
6.1.1.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których
mowa w pkt 6.1.1. oraz 6.1.2 SIWZ.
6.1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
z powodów określonych w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP.
6.1.3. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z
powodów określonych w art. 24 ust.5 pkt. 1 Ustawy PZP.
6.1.4. Warunki szczegółowe wymagane od Wykonawców:
6.1.4.1. Zobowiązani są do pełnej wyceny pozycji zadania lub zadań
załącznika nr 1 i 1A do SIWZ z uwzględnieniem w ostatecznej cenie
ofertowej wszelkich ewentualnych kosztów związanych z dostarczeniem
materiałów do zwalczania śliskości (mieszanka piaskowo-grysowa 2-8
mm, mieszanka piaskowo-solna), organizacją i dojazdem sprzętu do
odśnieżanych dróg, odśnieżeniem wykazanych placów i parkingów
sąsiadujących z drogami gminnymi oraz sprzątaniem materiałów
uszorstniających po okresie zimowym z dróg, poboczy, fos i chodników.
6.1.4.2. Zobowiążą się do zabezpieczenia finansowania świadczonych
usług we własnym zakresie.
6.1.4.3. Posiadają aktualną polisę OC w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej.
6.1.4.4 Drogi gminne muszą być odśnieżone i przejezdne do godziny 6.00
rano.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 7.1 powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 lub odpowiednio w pkt 7.2 SIWZ.
7.4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
7.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym - nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,
o których mowa w art. 25 ust. 1, tj.:
7.5.1. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1.1 SIWZ:
7.5.1.1.W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
7.5.1.1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wzór druku wykazu
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
7.5.1.1.2. wykaz narzędzi i urządzeń technicznych koniecznych do
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami - w szczególności należy
dysponować sprzętem: Wzór wykazu narzędzi i urządzeń
stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
7.5.2. Oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia o których
mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy PZP.

6.5.2.1. Zamawiający nie będzie żądał od wykonawców przedłożenia oświadczeń i
dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy, oprócz
oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ składanego przez wykonawcę wraz z
ofertą.
7.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli
Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z
2016 r. poz. 352). Informację w tym zakresie wykonawca składa w oświadczeniu
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
7.7. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
o których mowa w pkt 7.5 SIWZ, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania,
że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.8. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 7.5.1 SIWZ, wyrażone będą
w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego
kursu NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w
Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli kursów
walut, wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP,
opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
7.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wykonawca zobowiązany jest złożyć
wraz z ofertą.
7.10. Zgodnie z art. 24 aa PZP, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
8.1. Zamawiający wskazuje że komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywała
się będzie pisemnie, za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną – pocztą elektroniczną.
8.2. Numer faksu, adres poczty elektronicznej, zostały podane w pkt 1 SIWZ.
8.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
8.4. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 1 ust. 3 lub ust. 3a PZP,
oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić/
poprawić) w formie wskazanej przez Zamawiającego w wezwaniu. Forma ta winna
odpowiadać wymogom wynikającym ze stosownych przepisów.
8.5. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
8.5.1. Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania
się z wykonawcami oraz potwierdzenia dostarczenia oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej lub
faksu jest:
Adam Matyga oraz Andrzej Kęsek tel: (+48) 18 20 795 21 w dni robocze w godz.
pomiędzy godz. 800 a 1500
9. Wymagania dotyczące wadium
9.1. Zamawiający ustala wadium dla każdej z części w wysokości:
9.1.1 Część 1 Drogi rejonu II Biały Dunajec (dolny) i Gliczarów Dolny
Zamawiający ustala wadium dla Części I w wysokości 2000,00 złotych (słownie: dwa tysiące
złotych 00/100).
9.1.2 Część 2 Drogi rejonu III Biały Dunajec (górny)
Zamawiający ustala wadium dla Części II w wysokości 2000,00 złotych (słownie: dwa tysiące
złotych 00/100).
9.1.3 Część 3 Drogi rejonu IV Gliczarów Górny
Zamawiający ustala wadium dla Części III w wysokości 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące
złotych 00/100).
9.2 Wykonawca wnosi wadium:
9.2.1 w pieniądzu;
sposób przekazania: na konto Zamawiającego Nr 94 8821 0009 0010 0100 1717 0009
9.2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
9.2.3. w gwarancjach bankowych;
9.2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych;
9.2.5. w 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. Nr 109, poz. 1158 z późn. Zm.),
Sposób przekazania: Oryginały dokumentów złożone w kasie Urzędu Gminy przed
upływem terminu składania ofert, a kopie dołączone do oferty przetargowej.
Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się
termin uznania na rachunku Zamawiającego, a kopię przelewu należy dołączyć do oferty
przetargowej.
Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje
jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
.

10. Termin związania ofertą
10.1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia
wyznaczonego, jako dzień składania ofert.
11. Opis sposobu przygotowania oferty
11.1. Oferta musi spełniać następujące wymogi:
11.1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem
nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty
w formie elektronicznej.
11.1.2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków
powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
11.1.3. Stosownie do § 16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), dokumenty
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Interpretacja treści dokumentów składnych w języku obcym wraz z tłumaczeniem
na język polski, będzie realizowana w oparciu o przedmiotowe tłumaczenie.
11.1.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
11.1.5. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny
wykonawcy(ów)
lub
pełnomocnictwa
(pełnomocnictw)
wynika,
iż do reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby.
11.1.6. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi wynikać z
właściwego rejestru. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z
właściwego rejestru stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty
należy dołączyć pełnomocnictwo w formie oryginału wystawione przez osoby do
tego upoważnione lub potwierdzoną notarialnie kopię pełnomocnictwa.
11.1.7. Oświadczenia sporządzone wg wzorów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny
zostać wypełnione i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy i dołączone do oferty.
11.1.8. We wszystkich przypadkach, gdzie mowa jest o pieczątkach, Zamawiający
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci firmowej wykonawcy.
11.1.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
11.2. Forma oferty:
11.2.1. Oferta winna mieć format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach
należy złożyć do formatu A4.
11.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo,
maszynowo lub ręcznie.
11.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez wykonawcę na podstawie
wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku
komputerowego, maszynopisu lub uzupełnionych ręcznie dokumentów oraz
odpowiadać co do treści wzorom załączonym do SIWZ.

11.2.4. Zaleca się, aby całość oferty była złożona w formie uniemożliwiającej jej
przypadkowe zdekompletowanie.
11.2.5. Zaleca się, by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane oraz
parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy
uprawnione / upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę zgodnie z treścią właściwego rejestru określającego status prawny
wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
11.2.6. Zaleca się załączenie do oferty spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron
wchodzących w skład oferty.
11.2.7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest
to dopuszczone przez Zamawiającego) powinny być parafowane przez
wykonawcę.
11.2.8. Dokumenty wynikające z treści Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U.2016.1126), wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie
oryginałów lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów
wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę lub osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawcy.
11.2.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca,
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo
podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
11.2.10. Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.1503 j.t.
ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie
później niż w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów wskazanych powyżej.
11.2.11. Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa winny być przez
wykonawcę złożone w oddzielnej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA” lub zszyte oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów
oferty.
11.3. Na zawartość oferty składa się:
11.3.1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wzór druku formularza stanowi
załącznik nr 1 do SIWZ.
11.3.2. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - wzór druku formularza stanowi
załącznik nr 1a do SIWZ
11.3.3. Podpisany wykaz dróg i placów objętych odśnieżaniem w sezonie 2018, - wzór
druku formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ
11.3.4. Wykaz robót budowlanych - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

11.3.5. Wykaz narzędzi i urządzeń - wzór druku formularza stanowi załącznik nr 5 do SIWZ
11.3.6. Wypełnione i podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1. SIWZ.
11.3.7. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania
oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego
rejestru.
11.3.8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
11.3.9. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.9 SIWZ (jeżeli dotyczy).
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Miejsce oraz termin składania ofert:
12.1.1. Ofertę należy złożyć:
w siedzibie Zamawiającego,
Urząd Gminy Biały Dunajec
Ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
Sekretariat (od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.)`
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 2017-12-20 do godz. 1000
12.1.2.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu (koperta, paczka)
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
12.1.3. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Gminy Biały Dunajec
Ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
Oferta na wykonanie zadania pn.:
„ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W ROKU 2018,
W REJONACH II, III, IV”
Numer sprawy: ZP.271.19.2017
Nie otwierać przed dniem: 20 grudnia 2017 r. godz. 10:30”

12.1.4. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy.
12.1.5. Każda złożona oferta otrzyma numer, zgodnie z kolejnością wpływu ofert.
12.1.6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały
dokonane przed upływem terminu składania ofert.
12.1.7. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane
koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
12.1.8. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę

(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem
„WYCOFANIE”.
12.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.
12.2.1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Biały Dunajec
Ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
Sala obrad
dnia 2017-12-20 o godz. 10:30
12.2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
12.2.3. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki)
zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane
wykonawcom bez otwierania.
12.2.4. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed
otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone
do oferty.
12.2.5. W trakcie otwierania kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym:
12.2.5.1. kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
12.2.5.2. firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
12.2.5.3. ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności
zawarte w ofertach.
12.2.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej
informacje, o których mowa w pkt 12.2.5 SIWZ.
12.2.7. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie wykonawcy.
13. Opis sposobu obliczenia ceny
13.1. Wykonawca określi w formularzu ofertowym cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia,
na którą winny się składać wszelkie koszty i wydatki niezbędne do jego wykonania
zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego a w szczególności koszty
utrzymania dróg, robocizny, użytych materiałów do zwalczania śliskości na drogach .
13.2. Niedopuszczalne są jakiekolwiek negocjacje ceny.
13.3. Cena w ofercie powinna być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
13.4. Nie dopuszcza się stosowania opustów.
13.5. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest zgodnie z art. 91 ust. 3a PZP
poinformować Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując
ich wartość bez kwoty podatku. Stosowne oświadczenie Wykonawca jest zobowiązany
złożyć w Formularzu Oferty – Załącznik nr 2 do SIWZ.
13.6. Zamawiający, zgodnie z art. 91 ust. 3a PZP, w celu oceny oferty, której wybór
prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług doliczy do przedstawionej w ofercie ceny
podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
14.1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jest:
14.1.1. Cena ofertowa brutto - waga kryterium 60 %
14.1.2. Termin płatności faktury 20%
14.1.3. Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości 20%
14.2. Zasady oceny kryteriów - opis sposobu obliczania punktacji.
14.2.1. Cena obliczana będzie według następującego wzoru:

ocena 

Cn
 60 pkt
Cb

gdzie Cn to cena najniższa spośród oferowanych, a Cb to cena oferty badanej.
14.2.1.1.Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (z podatkiem VAT).
14.2.1.2. Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych
punktów.
14.2.1.3. Kryterium ceny możne uzyskać max. 60,00 pkt.
14.2.1.4. Do porównania i oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę
brutto całości zamówienia.
14.2.2. Opis kryterium „termin płatności faktury”.
14.2.2.1. Kryterium „termin płatności faktury” będzie rozpatrywany na podstawie
długości terminu płatności faktury zadeklarowanego - podanego przez Wykonawcę w
formularzy oferty.
14.2.2.2. W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 20 punktów i będzie
oceniane następująco:
 płatność – 30 dni – 20 pkt.
 płatność – 21 dni – 10 pkt.
 płatność – 14 dni – 5 pkt.
 płatność poniżej 14 dni – 0 pkt.
Przyjmuje się, że w w/w punktacji: 1 pkt = 1%.
14.2.2.3. Termin płatności zostanie podany w dniach
14.2.3. Opis kryterium „czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości”:
14.2.3.1. W ramach tego kryterium Zamawiający będzie oceniał zaproponowany
przez Wykonawcę czas na usunięcie zgłoszonych
nieprawidłowości (od momentu telefonicznego zgłoszenia przez Zamawiającego do
momentu przystąpienia do usunięcia nieprawidłowości lub innych nagłych sytuacji
opisanych w zakresie czynności Wykonawcy).
14.2.3.2. W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 20 punktów i będzie
oceniane następująco:
 czas reakcji do 30 minut – 20 pkt.
 czas reakcji od 30 minut do 60 minut – 10 pkt.
 czas reakcji od 60 minut do 90 minut – 5 pkt.
 czas reakcji powyżej 90 minut - 0 pkt.
Przyjmuje się, że w w/w punktacji: 1 pkt = 1%.
14.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę
punktów w skali 100 punktowej dla każdej z części osobno (60% cena ofertowa brutto,
20% termin płatności faktury, 20% czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości).
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

15.1. O terminie i miejscu zawarcia umowy wykonawca, którego oferta została wybrana dla
danej części, jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony niezwłocznie po upływie
terminu do wniesienia odwołania lub zakończeniu postępowania odwoławczego.
15.2. Przed podpisaniem umowy wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię uprawnień, o
których mowa w pkt 6.1.1.2 SIWZ
15.3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
15.4. Brak przekazania przed podpisaniem umowy powyższych dokumentów będzie
jednoznaczny z odmową podpisania umowy przez wykonawcę.
15.5. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest, o ile są
już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców
i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację robót budowlanych.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację robót budowlanych.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
16.1. Zamawiający nie ustanawia wniesienia przez Wykonawcę należytego wykonania
umowy.
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
17.1. Wzór umowy, określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
17.2. Zamawiający informuje, że zmiana postanowień w zawartej umowie może nastąpić w
następujących przypadkach:
17.2.1 Zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy,
17.2.2. W przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a w szczególności:
17.2.2.1. Wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie
nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie
zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w SIWZ, wystąpienia
innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody
przez Zamawiającego. Termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych
okoliczności
17.2.2.1. Z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych
dla realizacji umowy, zmiana w/w osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i
zaakceptowana przez Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanych
osób muszą być co najmniej takie same, jakie były wymagane w SIWZ.

17.2.2.3. Zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
17.2.2.4. Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
17.2.2.5. Zmiany stawki podatku VAT.
17.2.3. W przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego

18. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom w toku postępowania o udzielenie
zamówienia
18.1. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI PZP „Środki
ochrony prawnej” (art. 179 - 198g PZP), tj. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej oraz skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
18.2. Środki ochrony prawnej (odwołanie oraz skarga) przysługują wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP. Środki
ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.
18.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. Odwołanie
powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
18.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
18.4.1. określenia warunków udziału w postępowaniu,
18.4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
18.4.3. odrzucenia oferty odwołującego,
18.4.4. opisu przedmiotu zamówienia,
18.4.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
18.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (02-676 Warszawa,
ul. Postępu 17A) w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
18.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w pkt 18.5 SIWZ.
18.7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP (komunikacja elektroniczna)
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

18.8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ
wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
18.9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 18.7 i 18. 8 SIWZ wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
18.10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami PZP czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie PZP, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP.
18.11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
18.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7
dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie
jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe
(Dz.U.2012.1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
18.13. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich
uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o
zmianę orzeczenia w całości lub w części.
19. Maksymalna liczba wykonawców (w przypadku umowy ramowej)
19.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
20. Przewidywane zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 PZP oraz
okoliczności, po których zaistnieniu będą one udzielane
20.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług.
21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny
21.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
22. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą
22.1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą realizowane będą w złotych polskich
(PLN).
23. Informacje dotyczące aukcji elektronicznej
23.1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
24. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
24.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem
treści art. 93 ust. 4 PZP.
25. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP
25.1. Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a PZP.

26. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP
26.1. ,Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1) PZP.
27. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części
zamówienia
27.1. Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części
zamówienia przez wykonawcę.
28. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia określona zgodnie z art. 143a ust. 3
PZP
28.1. Zamawiający nie przewiduje płatności wynagrodzenia w częściach.
29. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a PZP
29.1. Nie dotyczy
30. Inne postanowienia
30.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
30.1.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
brak podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 PZP musi być
wykazany odrębnie przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie.
Warunki udziału w postępowaniu powinny być spełnione łącznie przez wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie.
30.1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
30.1.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
zobowiązani są do załączenia do oferty pełnomocnictwa ustanawiającego
Pełnomocnika, o którym mowa w pkt 30.1.2 SIWZ.
30.1.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
30.2. Podwykonawstwo:
30.2.1.Wykonawca
może
powierzyć
wykonanie
części
zamówienia
Podwykonawcy/Podwykonawcom.
30.2.2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez
wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu
oferty.
30.2.3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1
PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
31. Wykaz załączników
31.1. Załącznikami do SIWZ są:
31.1.1. Formularz oferty - wzór druku stanowi załącznik nr 1.
31.1.2. Formularz cenowy – wzór druku stanowi załącznik nr 1a do SIWZ

31.1.2. Wykaz dróg i placów objętych odśnieżaniem – wzór druku stanowi załącznik nr 2 do
SIWZ
31.1.4. Oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 PZP - wzór druku stanowi
załącznik nr 3.
31.1.5. Wykaz robót - wzór druku stanowi załącznik nr 4.
31.1.6. Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych koniecznych do realizacji zamówienia
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – wzór druku stanowi
załącznik nr 5.
31. 1.7. Wzór umowy – załącznik nr 6.
31.1.8. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP– wzór druku stanowi
załącznik nr 7.
31.1.9. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – wzór
druku stanowi załącznik nr 8
31.2. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów
wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści
załączników.

Załącznik nr 1 do SIWZ
...............................................................
pieczęć wykonawcy lub wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
Gmina Biały Dunajec
Ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
FORMULARZ OFERTOWY
Ja / My, niżej podpisany/i
………………………………………………….…………………………………….................
działając w imieniu i na rzecz:
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy )
.......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy )
REGON:

NIP:

-

-

-

Tel. ……………………………………………… , Fax. …………………….…………..……

e-mail: ..................................................................
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (Numer
sprawy ZP.271.19.2017) na „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W
ROKU 2018, W REJONACH II, III, IV”oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym
rzeczowym zakresie objętym SIWZ na następujących warunkach:
CZĘŚĆ 1. Drogi rejonu II Biały Dunajec (dolny) i Gliczarów Dolny
Długości dróg: drogi asfaltowe – 11,37 km; drogi żwirowe 2,04 km; place i parkingi 3000 m2;
chodniki 3,65 km
cena netto....................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................................)
podatek VAT...............................................................................zł
cena brutto...................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................................)
Termin płatności faktury: ............ dni
Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości………………….. min
Zobowiązuję się wykonać zamówienie : - rozpoczęcie w dniu 01.01.2018r.
- zakończenie w dniu 30.04.2018r

CZĘŚĆ 2. Drogi rejonu III Biały Dunajec (górny)
Długości dróg: drogi asfaltowe – 10,46 km; drogi żwirowe 0,22 km; chodniki 1,55 km
cena netto....................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................................)
podatek VAT...............................................................................zł
cena brutto...................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................................)
Termin płatności faktury: ............ dni
Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości………………….. min
Zobowiązuję się wykonać zamówienie : - rozpoczęcie w dniu 01.01.2018r.
- zakończenie w dniu 30.04.2018r.
CZĘŚĆ 3. Drogi rejonu IV Gliczarów Górny
Długości dróg: drogi asfaltowe – 8,79 km; drogi żwirowe 1,92 km; place i parkingi 900 m2; chodniki
0,46 km
cena netto....................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................................)
podatek VAT...............................................................................zł
cena brutto...................................................................................zł
(słownie: ....................................................................................................................................)
Termin płatności faktury: ............ dni
Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości………………….. min
Zobowiązuję się wykonać zamówienie : - rozpoczęcie w dniu 01.01.2018r.
- zakończenie w dniu 30.04.2018r
1.

Oświadczam (-y), że powyższa cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

2.

Zobowiązuję się do zabezpieczenia finansowania świadczonych usług we własnym zakresie.

3.

Posiadam aktualną polisę OC w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.

4.

Drogi gminne będą odśnieżone i przejezdne do godziny 6.00 rano

5.

Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) i
akceptujemy jego treść.

6.

Oświadczam (-y), że uważam (-y) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany
w SIWZ, tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert.

7.

Oświadczamy (-y), że:
Nie zamierzam (-y) zlecać wykonania części prac podwykonawcom*
Zamierzam (-y) zlecić podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac*:

L.p.

Części zamówienia - zakres robót, jakie
Wykonawca zamierza powierzyć

Firma (nazwa) podwykonawcy

podwykonawcom
1.
2.
3.

8.

Oświadczamy (-y), że wybór oferty:
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*.
i w tym zakresie wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy jego wartość bez kwoty
podatku:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

9.

Ofertę składam (-y) na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

10. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte są na stronach oferty o numerach

od …… do ……… .*
11. Załącznikami do niniejszej oferty są:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
…....................................... , dnia …..................................

…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania
w jego imieniu
*

niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1a

ZP.271.19.2017

FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 1. Drogi rejonu II Biały Dunajec (dolny) i Gliczarów Dolny

Nazwa wykonawcy: ….......................................................................................................................
Siedziba wykonawcy: …….................................................................................................................
Lp

Rodzaj usługi

1

Ilość

2

3

4

1

Odśnieżanie dróg

40,23 km

2

Odśnieżanie drogi wraz z
posypywaniem mieszanką
piaskowo-solną
Odśnieżanie drogi wraz z
posypywaniem materiałem
uszorstniającym
Posypywanie materiałem
uszorstniającym
Praca sprzętu – pług wirnikowy
Praca sprzętu - koparko-ładowarka

883,02 km

Praca sprzętu – samochód
samowyładowawczy
Montaż siatek przeciwśniegowych
wys. 150 cm na palach drewnianych
Odśnieżanie chodnika z
posypywaniem materiałem
uszorstniającym
Posypywanie mieszanką solną

10 m-g

3

4
5
6
7
8
9

10

Cena
Cena
jedn.
netto (zł)
netto (zł)
5

Wartość
vat (zł)

Cena
brutto (zł)

6

7

26,82 km

147,51 km
10 m-g
5 m-g

270 mb

226,3 km
26,82 km

OGÓŁEM

…................

…...............

Wyliczoną wartość zamówienia z poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego
zał. nr 1.
……………………………….
podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik Nr 1a

ZP.271.19.2017

FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 2. Drogi rejonu III Biały Dunajec (górny)

Nazwa wykonawcy: ….......................................................................................................................
Siedziba wykonawcy: …….................................................................................................................
Lp

Rodzaj usługi

1

Ilość

2

3

4

1

Odśnieżanie dróg

182,26 km

2

Odśnieżanie drogi wraz z
posypywaniem mieszanką
piaskowo-solną
Odśnieżanie drogi wraz z
posypywaniem materiałem
uszorstniającym
Posypywanie materiałem
uszorstniającym
Praca sprzętu – pług wirnikowy
Praca sprzętu - koparko-ładowarka

841,72 km

Praca sprzętu – samochód
samowyładowawczy
Montaż siatek przeciwśniegowych
wys. 150 cm na palach drewnianych
Odśnieżanie chodnika z
posypywaniem materiałem
uszorstniającym
Posypywanie mieszanką solną

10 m-g

3

4
5
6
7
8
9

10

Cena
Cena
jedn.
netto (zł)
netto (zł)
5

Wartość
vat (zł)

Cena
brutto (zł)

6

7

96,12 km

330,64 km
20 m-g
20 m-g

350 mb

150,15 km
21,36 km

OGÓŁEM

…................

…...............

Wyliczoną wartość zamówienia z poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego
zał. nr 1.
……………………………….
podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik Nr 1a

ZP.271.19.2017
FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ 3. Drogi rejonu IV Gliczarów Górny

Nazwa wykonawcy: ….......................................................................................................................
Siedziba wykonawcy: …….................................................................................................................
Lp

1

1
2

3

4
5
6
7
8
9

10

Rodzaj usługi

Ilość

2

3

Cena
Cena
jedn.
netto (zł)
netto (zł)
4

5

Wartość
vat (zł)

Cena
brutto (zł)

6

7

567,63
Odśnieżanie dróg
km
Odśnieżanie drogi wraz z
1180,35
posypywaniem mieszanką piaskowo- km
solną
Odśnieżanie drogi wraz z
42,84 km
posypywaniem materiałem
uszorstniającym
Posypywanie materiałem
396,27
uszorstniającym
km
Praca sprzętu – pług wirnikowy
22 m-g
Praca sprzętu - koparko-ładowarka
30 m-g
Praca sprzętu – samochód
samowyładowawczy
Montaż siatek przeciwśniegowych
wys. 150 cm na palach drewnianych
Odśnieżanie chodnika z
posypywaniem materiałem
uszorstniającym
Posypywanie mieszanką solną

10 m-g
592 mb

51,23 km
21,42 km

OGÓŁEM

…................

…...............

Wyliczoną wartość zamówienia z poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego
zał. nr 1.
……………………………….
podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 2

ZP.271.19.2017
Wykaz dróg i placów objętych odśnieżaniem w sezonie 2018
CZĘŚĆ 1. Drogi rejonu II Biały Dunajec (dolny) i Gliczarów Dolny
DROGI ASFALTOWE
L.p. Nazwa drogi.

dł. w mb.

rodzaj nawierzchni

1

Do Bańskiej Wyżnej

1400

asfalt

2

ul. Krajowe

450

asfalt

3

ul. Krajowe -boczna

150

asfalt

4

przewiązka ul. Krajowe – ul.
Jana Pawła II + tartak

200

asfalt

5

ul. Jana Pawła II

3500

asfalt

6

ul. Gile

1250

asfalt

7

„ Do Wróbla”

250

asfalt

8

ul. Gile – „Do Rzepki”

300

asfalt

9

ul. Gile – „Do zbiornika”

150

asfalt

10

„Młynówka”

100

asfalt

11

ul. Za Torem przy U.G.

100

asfalt

12

ul. Za Torem przy Kościele – w
prawo.

220

asfalt

13

ul. Za Torem przy Kościele – w
lewo.

160

asfalt

14

przewiązka przy U.G.

160

asfalt

15

przewiązka koło Fizyka

160

asfalt

16

przewiązka przy stacji PKP

170

asfalt

17

przewiązka przy Kościele

110

asfalt

18

przewiązka przy B. Gilu

220

asfalt

19

przewiązka „ Do Bachledy”

300

asfalt

20

przewiązka przy „ Karczma na
wykrocie”

140

asfalt

21

ul. Jana Pawła II do ZSPIG

170

asfalt

22

„ Gliczarowska ubocz”

140

asfalt

23

„ Na Wójciznę ”

1370

asfalt

24

„ Do Kowoli”

200

asfalt

RAZEM

DROGI ŻWIROWE

11370

uwagi

dł. w mb.

L.p. Nazwa drogi.

rodzaj nawierzchni

1

„ Cegielnia”

350

żwirowa

2

os. Gile - boczna

100

żwirowa

3

„ Do Pawlikowskiego”

220

żwirowa

4

„ Do Kopcia”

470

żwirowa

5

„ Do Jona”

300

płyty ażurowe,żwirowa

6

„Klusiowa”

200

żwirowa

7

„ Do Małych”

400

płyty ażurowe,żwirowa

RAZEM

2040

PLACE, PARKINGI
L.p. LOKALIZACJA

m2

1

Przy ZSPiG Nr 1

1 000

kostka betonowa

2

Przy ośrodku zdrowia i Domu
Nauczyciela

600

asfalt, kostka betonowa

3

Przy nowym ośrodku zdrowia

300

kostka betonowa

4

Przy OSP Biały Dunajec

400

kostka betonowa

5

Przy Urzędzie Gminy

500

kostka betonowa

6

Przy OSP Gliczarów Dolny

200

asfalt

RAZEM

CHODNIKI
L.p. LOKALIZACJA

rodzaj nawierzchni

uwagi

3000

mb

rodzaj nawierzchni

1

Przy ul. Jana Pawła II

3500

kostka betonowa

2

Nad potokiem Florynowym

150

asfalt

RAZEM

uwagi

uwagi

3650

CZĘŚĆ 2. Drogi rejonu III Biały Dunajec (górny)
DROGI ASFALTOWE
L.p. Nazwa drogi.

dł. w mb.

rodzaj nawierzchni

1

„Golocki” - Stasikówka

450

asfalt

2

„Rząski” - Stasikówka

250

asfalt

3

ul. Piłsudskiego

600

asfalt

4

ul. Skupniowa

250

asfalt

5

„ Do Słonka”

100

asfalt

6

ul. Miłośników Podhala`

1100

asfalt

uwagi

7

przewiązka przed ZSPiG 2

120

asfalt

8

przewiązka za ZSPiG 2

120

asfalt

9

przewiązk koło Maciatów

150

asfalt

10

„Do Zadorina”

150

asfalt

11

ul. Witosa

250

asfalt

12

ul. Kościuszki

1600

asfalt

13

ul. Kościuszki k. pizzerii

350

asfalt

14

ul. Kościuszki k. Walosa

200

asfalt

15

ul. Kościuszki k. boiska

250

asfalt

16

ul. Jana Pawła II(k. Klimczaka)

450

asfalt

17

ul. Jana Pawła II( n. Dunajcem)

420

asfalt

18

ul. Gen. Galicy

1500

asfalt

19

ul. Batorego

1900

asfalt

20

ul. Gen. Galicy (Do Bustryku)

250

asfalt

RAZEM

DROGI ŻWIROWE
L.p. Nazwa drogi.
1

10460

dł. w mb.

„Do Jurosa”

220

RAZEM

220

CHODNIKI
L.p. LOKALIZACJA

mb

rodzaj nawierzchni

uwagi

żwirowa

rodzaj nawierzchni

1

Przy ul. Piłsudskiego

550

Kostka betonowa

2

Przy ul. Miłośników Podhala

1000

Kostka betonowa

RAZEM

1550

uwagi

CZĘŚĆ 3. Drogi rejonu IV Gliczarów Górny
DROGI ASFALTOWE
L.p. Nazwa drogi.

dł. w mb.

rodzaj nawierzchni

1

od ul. Kościuszki do skrzyż. z
dr. powiat.

4500

asfalt

2

od skrzyż. do „Stołowego”

970

asfalt

3

„Stołowe”

1270

asfalt

4

„Kaniówka”

600

asfalt

5

„Matygówka”

450

asfalt

uwagi

6

„Fiśkowa Dolina”

300

asfalt

7

„ Do Iwańskich”

200

asfalt

8

„Koło Gzica”

220

asfalt

9

„Nad lasem”

150

asfalt

10

„ Do Sikońki”

130

asfalt

RAZEM

DROGI ŻWIROWE
L.p. Nazwa drogi.

8790

dł. w mb.

rodzaj nawierzchni

1

„Przez Iwan”

320

żwirowa

2

„Matygówka-Łuszczki”

1000

żwirowa

3

ul. Skupniowa-Stołowe

200

żwirowa

4

„Fiśkowa Dolina”

300

żwirowa

5

„Koło Gzica”

100

żwirowa

RAZEM

1920

PLACE, PARKINGI
L.p. LOKALIZACJA

m2

1

Przy ZSPiG

480

asfalt

2

Przy „Zbiorniku”

420

asfalt

RAZEM

900

CHODNIKI
L.p. LOKALIZACJA

mb

1

Przy szkole

460

RAZEM

460

rodzaj nawierzchni

rodzaj nawierzchni

uwagi

uwagi

uwagi

Kostka betonowa

Uwaga: Utrzymanie zimowe wykazanych placów i parkingów zlokalizowanych przy drogach
gminnych należy uwzględnić w cenie ofertowej dla danego zadania (części).
W cenie ofertowej należy uwzględnić sprzątanie materiałów uszorstniających z dróg,
poboczy, fos i chodników po okresie zimowym.

….................................................
Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ
Część I – wypełnia:
- wykonawca,

......................................................
(pieczęć wykonawcy)
Oświadczenie wykonawcy
na podstawie art. 25a ust. 1 PZP

I.

DOTYCZĄCE
Na

potrzeby

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

postępowania

o

UDZIAŁU

udzielenie

W

POSTĘPOWANIU

zamówienia

publicznego

pn. „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W ROKU 2018, W
REJONACH II, III, IV” prowadzonego przez Gminę Biały Dunajec, oświadczam (-y), co
następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam (-y), że spełniam (-y) warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w pkt 6.1 SIWZ.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania
w jego imieniu

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:
Oświadczam (-y), że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez Zamawiającego w pkt 6.1 SIWZ, polegam (-y) na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………….………..………………………………..(należy
wskazać

nazwę

i

adres

podmiotu/podmiotów),

w następującym

zakresie:

…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(należy określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania
w jego imieniu
*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o podmiotach
przekreślić)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam (-y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach – część I są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób) uprawnionej(-ych)
do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionej
do występowania w jego imieniu

II.

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W ROKU 2018, W
REJONACH II, III, IV” prowadzonego przez Gminę Biały Dunajec, oświadczam (-y), co
następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam (-y), że nie podlegam (-my) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 12-23 PZP.
2. Oświadczam (-y), że nie podlegam (-my) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 PZP.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania
w jego imieniu
3. Oświadczam (-y), że zachodzą w stosunku do mnie (-nas) podstawy wykluczenia z
postępowania na podstawie art. …………. PZP (podać mającą zastosowanie podstawę
wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 PZP). Jednocześnie
oświadczam (-y), że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 PZP
podjąłem (-liśmy) następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………........
...………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………… (należy wymienić wszystkie podjęte środki naprawcze w tym zakresie)
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania
w jego imieniu

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA*:
Oświadczam (-y), że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym
postępowaniu, tj.:……………………………………………… (należy podać pełną nazwę/firmę,
adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1PZP.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania
w jego imieniu
*należy wypełnić jeżeli dotyczy (w przypadku, gdy nie dotyczy – należy cały zapis o podmiotach
przekreślić)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam (-y), że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach – część II są
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu ww. informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
Podpis(-y) i pieczęć(-cie) osoby(osób)
uprawnionej(-ych) do reprezentowania
Wykonawcy lub upoważnionej do występowania
w jego imieniu

Załącznik nr 4 do SIWZ
......................................................
(pieczęć wykonawcy)
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Dane dotyczące wykonawcy:
Ja/My, niżej podpisany/i
.........................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
.............................................................................................................................................................
.....
(adres siedziby wykonawcy)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „ZIMOWE
UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W ROKU 2018, W REJONACH II, III, IV”
prowadzonego przez Gminę Biały Dunajec
Oświadczam (-y), że wykonałem (- liśmy), następujące usługi :
Zakres wykonanych usług
Podmiot na rzecz którego
usługi zostały wykonane
(nazwa i adres podmiotu)

Czas realizacji

(należy wskazać szczegółowo
wykonaną pracę,
z uwzględnieniem
pkt 6.1.1.1. SIWZ)

początek

koniec

02

03

04

01

UWAGA – wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wykazu dowody, o których mowa w pkt
7.5.1.1.1 SIWZ.
................................... dnia .........................

....................................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego
imieniu

Załącznik nr 5 do SIWZ
…………………………………………
(pieczęć wykonawcy)
WYKAZ ZESTAWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ
Ja/My, niżej podpisany/i
…………………………………………………………..…………………………………………
działając w imieniu i na rzecz:
........................................................................................................................................……
(pełna nazwa Wykonawcy)
.............................................................................................................................................................
.....
(adres siedziby Wykonawcy)
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „ZIMOWE
UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W ROKU 2018, W REJONACH II, III, IV”
prowadzonego przez Gminę Biały Dunajec
Oświadczam (-y), że reprezentowana przez nas firma przedstawia wykaz zestawienia narzędzi i
urządzeń jakim musi dysponować Wykonawca:
Ilość

Rok
produkcji

Tytuł posiadania *)

Nr dowodu
rejestracyjnego

03

04

05

06

Rodzaj, nazwa, model –
opis narzędzi i urządzeń
Lp. - zgodnie z postawionym w
pkt 6.1.1.2. SIWZ
warunkiem udziału
01

02

*) W przypadku dzierżawy sprzętu należy przedstawić do wglądu umowę dzierżawy lub
użyczenia.
........................................................., dnia ...............................................
.................................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy lub upoważnionej do występowania
w jego imieniu

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP.271.19.2017
PROJEKT UMOWY NR …………………………….
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego pod nazwą: „ZIMOWE
UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W ROKU 2018, W REJONACH
II, III, IV” została wybrana oferta Nr….
w przetargu nieograniczonym nr
….......................
z
dnia
….................................
złożona
przez
…………………………………….. . W związku z powyższym w dniu …………….. zostaje
zawarta Umowa pomiędzy: Gminą Biały Dunajec zwaną w dalszej części
Umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:
1. …............................................... - Wójt Gminy
2. ….............................................. - Skarbnik Gminy - kontrasygnata umowy
a:
……………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, o następującej treści:

§1
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na: „Zimowym
utrzymaniu dróg w Gminie Biały Dunajec w roku 2018,” w ramach następujących zadań –
części:

CZĘŚĆ 1
Drogi rejonu II Biały Dunajec (dolny) i Gliczarów Dolny
Długości dróg: drogi asfaltowe – 11,37 km; drogi żwirowe 2,04 km; place i parkingi 3000 m2;
chodniki 3,65 km
CZĘŚĆ 2
Drogi rejonu III Biały Dunajec (górny)
Długości dróg: drogi asfaltowe – 10,46 km; drogi żwirowe 0,22 km; chodniki 1,55 km
CZĘŚĆ 3
Drogi rejonu IV Gliczarów Górny
Długości dróg: drogi asfaltowe – 8,79 km; drogi żwirowe 1,92 km; place i parkingi 900 m2; chodniki
0,46 km
Zakres usług utrzymania zimowego dróg obejmuje:
- odśnieżania dróg poprzez mechaniczne usuwanie śniegu z jezdni i poboczy oraz zatok
przystankowych, parkingów, placów gminnych w obrębie kościołów, cmentarzy, remiz i szkół oraz
miejsc służących do zawracania autobusów.
- zwalczaniu śliskości zimowej, gołoledzi, polegającym na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą
materiału uszorstniającego zgodnego z obowiązującymi przepisami, na całych długościach dróg,
- zwalczaniu śliskości zimowej, gołoledzi, polegającym na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą
mieszanki piaskowo-solnej, na telefoniczne zlecenie Zamawiającego,
- wywożeniu śniegu z dróg, placów i parkingów gminnych na telefoniczne zlecenie
Zamawiającego,

- montaż siatek przeciwśniegowych wys. 150 cm z materiałów własnych Wykonawcy w miejscach
ustalonych przez Zamawiającego.
- usunięcie z dróg, poboczy, fos, placów i chodników materiałów użytych do posypywania
po zakończeniu sezonu zimowego.

2. Umowa zostaje zawarta na okres od ….......................... do ….................................... W
przypadku przedłużenia się sezonu zimowego, istnieje możliwość na wniosek
Zamawiającego przedłużenia terminu wykonania umowy. Ewentualne przedłużenie
terminu wykonania umowy będzie miało formę aneksu do umowy na obowiązujących z
postępowania przetargowego cenach jednostkowych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zakupu materiału uszorstniającego we własnym
zakresie.
4. Wykonawca wykona usługę dysponowanym sprzętem przystosowanym do
odśnieżania dróg, który został wykazany w ofercie przetargowej.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu w takiej ilości, która pozwoli mu
wykonać usługę w całości i czasie wskazanym przez Zamawiającego. Jeżeli geometria
drogi uniemożliwia Wykonawcy wjechanie dużym w/w sprzętem, Wykonawca zapewnia
odśnieżanie i utrzymanie dróg przy pomocy mniejszego sprzętu. W wypadku zgłoszenia
Zamawiającego o konieczności montażu siatek przeciwśnieżnych Wykonawca wykona je z
materiałów własnych (paliki, siatka).
6. Określone roboty Wykonawca odśnieżać będzie zgodnie z wykazem dróg i osób
odpowiedzialnych za dozór – załącznik nr ….......... do niniejszej umowy.
7. Drogi określone dodatkowo zlecone w trakcie sezonu odśnieżania będą po
zgłoszeniu Wójta Gminy Biały Dunajec lub inną osobę upoważnioną przez niego na
piśmie.
8. Drogi gminne muszą być odśnieżone i przejezdne do godziny 6.00 rano.
§2

O terminie rozpoczęcia realizacji umowy, czyli przystąpieniem do akcji
odśnieżania Wykonawca zostanie powiadomiony przez Urząd Gminy Biały
Dunajec, podobnie zostanie powiadomiony o zakończeniu realizacji umowy.
Potwierdzenie zakresu oraz czas świadczonych usług dokonywać będzie
osoba upoważniona wymieniona w załączniku nr ….. do niniejszej umowy, lub Pracownik
Urzędu Gminy nadzorujący merytorycznie zadanie.

§3
 Wykonawca za wykonanie czynności określone w §. 1 otrzyma wynagrodzenie zgodne
ze złożoną ofertą:
…………………………………………..
………………………………………….
………………………………………….
…………………………………………
§4
Wykonawca rozliczać się będzie sukcesywnie na podstawie zbiorczych faktur

wystawionych za dany miesiąc za wykonane usługi do 10 dnia następnego miesiąca.
Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie……. dni
od daty złożenia faktury do Zamawiającego z potwierdzonymi kartami pracy.
Łączna kwota faktur za wykonane usługi nie może przekroczyć: ................................
zł brutto (słownie: …....................................................................................................)
W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowiązującymi w momencie wystawienia faktury.
§5
Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z
nienależytego zabezpieczenia drogi przed poślizgiem oraz mogące wyniknąć z tego tytułu
utrudnienia w ruchu na drodze.
§6
Ustala się maksymalny czas reakcji (przystąpienie do pracy)……..minut od wezwania
Zamawiającego
§7
1. W przypadku zwłoki w wykonaniu usługi Zamawiający może:
a) odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym bez potrzeby wyznaczania
dodatkowego terminu lub odszkodowania za niewykonanie umowy,
b) wyznaczyć dodatkowy termin wykonania żądając odszkodowania za zwłokę z
zagrożeniem odstąpienia od umowy,
c) wystosować do Wykonawcy pisemne upomnienie w przypadku rażącego
niewywiązania się z umowy. Po dwóch bezskutecznych upomnieniach na piśmie
udzielonych Wykonawcy, Zamawiający odstąpi od umowy w trybie
natychmiastowym, powiadamiając Wykonawcę pisemnie o tym fakcie.
2. W razie niewykonania usług bądź zwłoki w ich wykonaniu przyjmujący zamówienie
będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego na
podstawie przepisów ogólnych Kodeksu Cywilnego.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z
przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% kwoty zabezpieczonej w
budżecie, określonej w §4.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z
przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 10% kwoty zabezpieczonej w
budżecie, określonej w §4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na
zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza
wysokość kar umownych.
5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w
wyniku realizacji niniejszej umowy.
§8

Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego pod rygorem natychmiastowego
rozwiązania niniejszej Umowy.
§9
W związku z art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że zmiana postanowień w
zawartej umowie może nastąpić w następujących przypadkach:
1. zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy,
2. w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, a w szczególności:
 wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie
nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie
zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w SIWZ,
wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod
warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin może ulec
przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności
 z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych
dla realizacji umowy, zmiana w/w osób musi być uzasadniona przez
Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. Kwalifikacje i
doświadczenie wskazanych osób muszą być co najmniej takie same, jakie
były wymagane w SIWZ.
 zmiana regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy,
 zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
 zmiany stawki podatku VAT.
3. w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania bieżących zmian w zakresie łącznej
wielkości zamówienia dla danej części lub jej przesunięć pomiędzy poszczególnymi
częściami zamówienia.
§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. Z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawa zamówień publicznych
nie stanowią inaczej.
§ 11
Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
każdej ze stron i po odczytaniu podpisano.
§ 13
Integralną częścią tej Umowy są: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
załączniki nr 1, 1A i 2 oferty złożone przez Wykonawcę.

………………………………….

WYKONAWCA

…………………………………..

ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 7 do SIWZ
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności*
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „ZIMOWE
UTRZYMANIE DRÓG W GMINIE BIAŁY DUNAJEC W ROKU 2018, W REJONACH II, III, IV”
prowadzonego przez Gminę Biały Dunajec
Ja/My niżej podpisany/i
1. ……………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………...
działając w imieniu i na rzecz
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
/nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/ /w przypadku składania oferty przez podmioty
występujące wspólnie podać nazwy (firm ) i dokładne adresy Wszystkich podmiotów składających
ofertę wspólną/
1. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie Pakietu nr ………, informuję, że nie należę/my do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z
2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w
przedmiotowym postępowaniu*,
lub
2. Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie Pakietu nr ………, informuję, że należę/my do grupy kapitałowej wraz z
Wykonawcą/Wykonawcami: ………………………. (nazwa Wykonawcy) którzy złożyli oferty
w przedmiotowym postępowaniu*.
W tym przypadku załączam/my dowody, że powiązania ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym

postępowaniu o udzielenie

zamówienia*.
Data: ........................
………...............................................................................
podpis i pieczęć osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym
do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo
*niepotrzebne skreślić

ZP.271.19.2017

Załącznik nr 8 wzór

ZOBOWIĄZANIE
podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia .
Ja niżej podpisany…………………………………..………………………………… ……………
( nazwa podmiotu oddającego potencjał do dyspozycji Wykonawcy )
zobowiązuje się do oddania swoich zasobów:………………………..…………….………………
……………………………………………………………………………………………………………
(określenie zasobu-wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał techniczny, potencjał
ekonomiczno-finansowy)
do dyspozycji Wykonawcy
………………………………………….………………………………………………………
(nazwa Wykonawcy)
przy wykonywaniu zamówienia na rzecz Gminy Biały Dunajec na wykonanie
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, iż:
1) udostępniam Wykonawcy wyżej wymienione zasoby, w następującym zakresie
…………………..…………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie realizowany w następujący
sposób:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
3) zakres mojego udziału przy realizacji zamówienia będzie polegał
na:……………………………………………………………………..…………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………..
4) charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..
5) okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący
:…………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………….dnia ………….roku
……………………………………….
podpis podmiotu trzeciego
Zamawiający uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
zamiast niniejszego załącznika Wykonawca może do oferty załączyć inne dokumenty, w
szczególności dokumenty dotyczące:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
UWAGA!!!
Zamawiający uprzejmie przypomina ,że niniejsze zobowiązanie ma być złożone w formie oryginału
podpisanego przez wykonawcę.

