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I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Gmina Międzylesie, Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie 

NIP 881-10-37-024, Regon 890718136 

Tel. (74) 8126327, (74) 8 126347, (74) 8 126374 

 Fax. (74) 8 126 126 

 www.miedzylesie.pl; urzad@miedzylesie.pl 

 godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 7.15-15.15; wtorek 8.00-16.00  

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 

poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 2164; zmiana: Dz.U. z 2016 

r. poz. 1020) 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 

2164; zmiana: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) zwana dalej „Ustawą” 

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 

2016 r., poz. 1126), 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu 

złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1692). 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem usługi jest : Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 

2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019 na terenie Gminy Międzylesie objętej planem zimowego 

utrzymania dróg z wyłączeniem miasta Międzylesie. Łącznie z przygotowaniem mieszanki 

piaskowo-solnej zmagazynowanej na własnym placu składowym Wykonawcy. Wykaz dróg do 

zimowego utrzymania stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 

2. Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać przeglądu i remontu sprzętu do odśnieżania i 

zwalczania śliskości dróg. Sprzęt powinien być przygotowany w taki stopniu, aby mógł być gotowy 

do użycia w ciągu 2 godz. od chwili podjęcia decyzji o rozpoczęciu akcji na drogach. 

3. Poza obowiązkami Wykonawcy określonymi w ust. 1 Wykonawca ma także obowiązek 

wykonywać ewentualne zlecenia realizacji utrzymania zimowego dróg przez Zamawiającego na 

jego dyspozycję. Możliwość wydania dyspozycji przez Zamawiającego nie zwalania Wykonawcy 

z obowiązku oceny potrzeby realizacji zimowego utrzymania dróg. 

4. Stosownie do art. 29 ust. 3a PZP w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

(jeżeli dotyczy) dodatkowych osób na czas realizacji zamówienia, osoby te powinny być 

zatrudnione w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

* Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego 

rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym 

przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.     
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IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV. 

usługi odśnieżania – 90620000-9 

usługi usuwania oblodzeń – 90630000-2 

 

V. INFORMACJE DODATKOWE. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

5. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walucie innej niż złoty polski. 

9. Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na wynik postępowania 

przetargowego ponosi Wykonawca. 

10. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia postępowania w formie procedury 

odwróconej zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp. 

12. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku 

powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania przez 

Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania 

przez Wykonawcę nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się 

na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – Załącznik nr 6 do SIWZ. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 

Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, określone zostały w projekcie umowy 

stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części 

zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na 

żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub 

oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. 

13. Zamawiający nie przewiduje określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z 

realizacją zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy. 

14. Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane 

przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany 

standard, mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia 

równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy. 
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VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Gotowość do świadczenia usług określa się od dnia podpisania umowy, natomiast zakończenia 

świadczenia usług w zależności od warunków pogodowych nie później jednak jak do dnia 21 marca 

2019 roku. 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW 

WYKLUCZENIA. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu: 

a) w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp; 

b) na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

2. Warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego: 

2.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie 

załączonego do oferty oświadczenia. 

2.2 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50.000,00zł.  

2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa: 

a) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże usługi wykonane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał 

usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg o minimalnej wartości 50 000,00 zł brutto. 

Ocenę spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na 

podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 

b) Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże narzędzia, wyposażenie zakładu lub 

urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z 

informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami: 

- 2 ciągniki o mocy minimum 90 KM, 

- 1 samochód specjalistyczny o mocy minimum 190 KM, 

- 1 plug lekki lub średni bądź 1 pług wielofunkcyjny, 
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- 2 pługi ciężkie, 

- 1 pług wirnikowy o szerokości min. 2,4 m i wysokością poboru śniegu minimum 1,2 m. 

Ocenę spełnienia powyższego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na 

podstawie analizy złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 

 

c) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, jakimi dysponuje lub będzie 

dysponował do realizacji zamówienia  oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

d) Oświadczenie na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry 

kierowniczej wykonawcy. 

3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami art. 23 

ustawy Pzp. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

7. Powoływanie się na zasoby innych podmiotów. 

7.1. 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 nimi stosunków prawnych. 

7.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

7.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

7.4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Podmiot ten wystąpi 

w charakterze podwykonawcy. 

7.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o 

którym mowa w pkt 6.1, 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: 

7.5.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

7.5.2 zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postepowaniu. 
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8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 

Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda 

dokumentów, które określają w szczególności: 

8.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

8.3.  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

8.4 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

9. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do 

tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdziale IX ust. 4 pkt 4.1-4.4 niniejszej 

specyfikacji – potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu tych 

podmiotów. 

10. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdziale 

IX ust. 4 pkt 4.1-4.4 niniejszej specyfikacji dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach 

lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach  określonych w art. 22a ustawy Pzp - 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu podwykonawców. 

 

11. Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo. 

Etap I. 

Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o 

informacje zawarte w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie 

podleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 2 do SIWZ, a które stanowić będzie wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. 

Etap II. 

Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na 

podstawie dokumentów to potwierdzających. 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 spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 

12. W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich 

lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że 

złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów. 
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VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW. 

1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 Ustawy. 

2. Postawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie do treści 

art. 24 ust. 5 Ustawy: 

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub 

sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 

233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 

5 pkt 1 Ustawy). 

 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje: 

3.1. w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o 

której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 

lit. a-c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia;  

3.2 w przypadkach, o których mowa: 

3.2.1 w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, 

3.2.2 w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiedniego uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 

zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 

wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 

wykluczenia stała się ostateczna, 

3.2.3 w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 

lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 

3.2.4 w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne, 

3.2.5 w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. 

 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 

5 ust. 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 

do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami 

ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są 

odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli 

wobec Wykonawcy, będącego przedmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
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zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

powyższego pkt 4 (art. 24 ust 8 ustawy Pzp). 

6. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

7. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

 

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. W celu potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda następujących 

dokumentów zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: 

1.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania - Załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawcy dołączają do oferty). 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie; 

 

1.2 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na sumę gwarancyjną 

nie niższą niż 50.000,00zł.  

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców; 

 

2. W celu potwierdzenia spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących 

dokumentów zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: 

 

2.1 oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia 

Wykonawcy z postępowania - Załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawcy dołączają do oferty). 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie; 

 

2.2 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 

o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a 

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
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Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał 

usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg o minimalnej wartości 50 000,00 zł brutto - 

Załącznik nr 4 do SIWZ. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa 

przynajmniej jeden z Wykonawców; 

 

2.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 

wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 

zasobami: - 2 ciągniki o mocy minimum 90 KM,- 1 samochód specjalistyczny o mocy minimum 

190 KM, - 1 plug lekki lub średni bądź 1 pług wielofunkcyjny, - 2 pługi ciężkie, - 1 pług wirnikowy 

o szerokości min. 2,4 m i wysokością poboru śniegu minimum 1,2 m. – Załącznik nr 5 do SIWZ 

Do wykazu należy dołączyć aktualne dokumenty techniczne, w tym dowody rejestracyjne, 

dokumenty potwierdzające ubezpieczenie pojazdów, które będą używane do realizacji zadania. 

 

2.4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, jakimi dysponuje lub będzie 

dysponował do realizacji zamówienia  oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami 

– Załącznik nr 8 do SIWZ  

2.5. Oświadczenie na temat wyksztalcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry 

kierowniczej wykonawcy – Załącznik nr 9 do SIWZ. 

 

Uwaga: dokumenty wymienione w pkt 1.2 , 2.2,  2.3, 2.4. i 2.5. nie należy składać wraz z ofertą, 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony przez 

Zamawiającego odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia. 

 

3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on się zwrócić bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 

roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda następujących dokumentów zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3ustawy Pzp: 

 

4.1 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z 

właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu.  

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie; 
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4.2 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie; 

 

4.3 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa 

każdy z Wykonawców oddzielnie; 

 

4.4 oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

716). 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa 

każdy z Wykonawców oddzielnie. 

 

Uwaga: dokumenty wymienione w pkt  4.1 – 4.4 nie należy składać wraz z ofertą, Wykonawca, którego 

oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony przez Zamawiającego odrębnym 

pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia; 

 

4.5 oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może 

złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy     

z Wykonawców oddzielnie. 

 

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez 

Zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty 

w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
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zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

6. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

 

6.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 4 pkt 4.1 – 4.3 składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

6.1.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo 

że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy                

z Wykonawców oddzielnie; 

 

6.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument ten składa każdy z 

Wykonawców oddzielnie. 

 

6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 

pkt 6.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (w 

odniesieniu do ppkt 6.1.1 – data wystawienia nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, w odniesieniu do ppkt 6.1.2 - data wystawienia nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert). 

 

6.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

6.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

X. ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYBORU OFERTY. 

 

1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych 
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warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne 

potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi – Załącznik nr 2 do SIWZ. 

 

2. Do oferty Wykonawca dołącza oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 

 

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 ust. 1. 

 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, 

zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1. 

 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, którym 

mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty 

te potwierdzają 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. 

 

6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający 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). 

 

7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

 

8. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wzywa 

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie 

krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane 

usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, brak podstaw wykluczenia.  

 

9. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić 

wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 

 

10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w § 5 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z 

udziału w postępowaniu) i § 7 (składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 

wykonawcy z udziału w postępowaniu przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w rozdz. IX ust. 6 SIWZ) 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
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może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te 

mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) - w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych (KRS, CEiDG) Zamawiający 

pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 

 

11. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. 

dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp lub dotyczące podwykonawcy, 

składane są w oryginale.  

 

12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

 

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., innych 

niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

15. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu, spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez 

Zamawiającego lub brak podstaw wykluczenia lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub 

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

16. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, 

Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

 

17. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

18. 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, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

 

19. Rażąco niska cena. 

19.1 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości 

wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
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lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w 

tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 

19.1.1 oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 

wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 

Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 

przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

19.1.2 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

19.1.3 wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

19.1.4 wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

19.1.5 powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

19.2 Wyjaśnienia Wykonawcy powinny być szczegółowe, przekonujące oraz powinny zawierać 

informacje o okolicznościach, które miały wpływ na obniżenie ceny. Wykonawca może 

powoływać się zatem na charakterystyczne dla niego czynniki, które spowodowały obniżenie 

ceny tj. rabaty u dostawców, angażowanie własnego sprzętu i personelu. Wykonawca powinien 

ponadto wskazać jak owe czynniki wpłynęły na obniżenie ceny oraz przedstawić dowody w tym 

zakresie, przy czym czynniki na które powołuje się Wykonawca muszą być zgodne z prawem i 

nie mogą naruszać zasady uczciwej konkurencji.  

19.3. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na 

Wykonawcy. 

19.4. W interesie Wykonawcy leży również w odpowiedzi na wezwanie złożenie odpowiednich 

dokumentów i dowodów, celem udowodnienia, że zaoferowana przez niego cena nie jest 

rażąco niska. 

19.5. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana 

ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską 

cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO                            

Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,                  

A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ                          

Z WYKONAWCAMI. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. Zamawiający 

dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się z Wykonawcami: 

1.1 środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i faks; 

1.2 operator pocztowy; 

1.3 kurier; 

1.4 osobiste doręczenie. 

2. Zamawiający oświadcza, iż wszelkie niezbędne informacje dotyczące składania ofert, Specyfikację 

Istotnych Warunków Zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, wzory załączników, oświadczeń, 

treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz modyfikacje Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia będą zamieszczone na stronie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie  

www.miedzylesie.pl w zakładce zamówienia publiczne / Przetargi/ Rok 2016 - ZP. 

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

przekazują w formie pisemnej, faksem lub formą elektroniczną na adres e-mail. Przesłanie 

http://www.miedzylesie.pl/
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dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie 

jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili. 

4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i 

dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań 

określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa, a także zmiany lub wycofania oferty. 

Forma pisemna zastrzeżona jest również dla uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści 

SIWZ, kierując swoje zapytania w formie podanej w ust. 3, nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

6. Kompletna Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się do wglądu w siedzibie 

Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, w pokoju nr 22, 

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 07:15 do 15:15 (we wtorki od 08:00 do 16:00). 

7. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego 

zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, w 

terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane są tam wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w 

ten sposób uzupełnienie stanie się częścią SIWZ. 

8. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami w zakresie przedmiotu zamówienia jest Pan 

Grzegorz Jankowski pod numerem telefonu 74/8 126 327 wew. 26, w zakresie procedury 

postępowania jest Ewa Siwek pod numerem telefonu 74/8 126 327 wew. 14 - od poniedziałku do 

piątku w godz. od 07:15 do 15:15 (we wtorki od 08:00 do 16:00). 

9. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, Plac 

Wolności 1, 57-530 Międzylesie  

10. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres e-mail: urzad@miedzylesie.pl 

11. Korespondencję w formie faksowej należy kierować na nr faksu: 74/8 126 126. 

 

XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Jeśli wadium jest wnoszone w 

formie przelewu na rachunek bankowy, musi znajdować się na koncie Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert. 

 

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

2.1 pieniądzu; 

2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

2.3 gwarancjach bankowych; 

2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 

2.5 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. 

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnosić przelewem na konto Zamawiającego, Bank 

Spółdzielczy Kłodzko o/Bystrzyca Kłodzka Nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004 

4. Wadium wpłacone na konto Zamawiającego powinno mieć adnotację – „wadium – zimowe 

utrzymanie dróg gminnych i lokalnych”. 

mailto:urzad@miedzylesie.pl
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5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: 

6.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; 

6.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

6.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy. 

7. Zamawiający zwraca wadium w sposób odpowiadający formie wnoszenia w przypadkach 

wymienionych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy Pzp. 

8. Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy oferty wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób 

nieprawidłowy to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

9. Jeżeli Wykonawca nie wyrazi zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o której mowa w art. 

85 ust. 2 ustawy Pzp to oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. 

10. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa powyżej w 

ust. 2 pkt 2.2-2.5 Wykonawca składa wraz z ofertą. 

 

Uwaga! 

Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego. Niedopuszczalne jest wpłacanie wadium gotówką w banku 

zapewniającym bankową obsługę budżetu gminy Międzylesie. Wpłata gotówkowa nie spełnia 

wymogu ustawy Prawo zamówień publicznych – art. 45 ust.7 ustawy Pzp. 

 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 

oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza 

składania oferty w postaci elektronicznej. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

6. Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
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8. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo. 

9. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez Wykonawcę w 

ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie 

dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz 

podpisanie poprawki. 

10. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

11. Zaleca się, aby Wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony. 

12. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 

13. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający 

nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie 

Wykonawca opisuje w sposób następujący: 

 

Nazwa Zamawiającego: 

Gmina Międzylesie 

pl. Wolności 1 

57-530 Międzylesie 

 

oraz oznaczenie:  

Oferta na zadanie pn.: ,, Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 

2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019” 

Nie otwierać przed 28.10.2016 r., godz . 11:15 
 

 

14. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

15. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert 

lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W 

takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą 

„tajemnica przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) 

oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. 

17. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

 

18. Oferta powinna zawierać: 

18.1. Formularz ofertowy zgodny z treścią Załącznika nr 1 do SIWZ. 

18.2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu wykluczeniu z 

postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w 

postępowaniu i nie podlega wykluczeniu zgodne z treścią Załącznika nr 2 do SIWZ. 

18.3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) – (jeżeli dotyczy). 

18.4. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę i oświadczenia – jeśli uprawnienie tej osoby nie 

wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty (jeżeli dotyczy). 

18.5. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy). 
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18.6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w 

rozdziale XII ust. 2 pkt 2.2-2.5. 

 

XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia 28.10.2016 r. do godziny 11:00. 

Za termin złożenia ofert przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 

 

2. Miejsce składania ofert: 

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie 

Plac Wolności 1 

57-530 Międzylesie 

Sekretariat – pokój nr 7 , I piętro 

 

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia: 28.10.2016 r. o godzinie 11:15. 

4. Miejsce otwarcia ofert: 

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie 

Plac Wolności 1 

57-530 Międzylesie 

Sala konferencyjna – pokój nr 14, II piętro 

XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cenę należy podać w złotych polskich w Formularzu Ofertowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ w 

kwocie brutto. Cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe za wykonanie 

których Zamawiający jest Wykonawcy zapłacić, w tym podatek VAT. 

2. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z 

uwzględnienie ryzyka wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, 

pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania usług, koszt 

nakładów, prac i robót  niezbędnych do wykonania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które 

będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia. 

3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca 

po   przecinku. 

4. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz 

wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) 

towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz 

wskazując ich wartość bez podatku VAT. 
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XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU 

OCENY OFERT 

 

1. Ocena ofert: 

1.1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w oparciu o następujące kryteria: 

 

Nr Nazwa kryterium Waga 

1. Cena 60% 

2. Termin płatności faktur 40% 

 

1.2. Liczba punktów jaką uzyska Wykonawca w kryterium „cena” zostanie obliczona według 

wzoru: 

Na kryterium cena zalicza się: 

a) Mechaniczne odśnieżanie jezdni za pomocą pługów – cena w zł za 1 km  brutto (z 

uwzględnieniem kosztów dojadu) 

b) Mechaniczne odśnieżanie jezdni za pomocą pługów wraz z posypywaniem (z kosztem 

mieszanki piaskowo-solnej i załadunkiem) - cena w zł za 1 km. Brutto brutto (z uwzględnieniem 

kosztów dojadu). 

c) Mechaniczne posypywanie (z kosztem mieszanki piaskowo-solnej, załadunkiem) – cena w zł 

za 1 km  brutto (z uwzględnieniem kosztów dojadu) 

 

   

  
SUMA CEN z pozycji a) x waga (70%) + b)  x waga (20%) + c) x waga(10%)  daje wartość      

……… zł/km, która będzie brana pod uwagę wyboru oferenta w kryterium cena. 

  

Poszczególne oferty otrzymują punkty obliczone wg wzoru: 

 

C = (Cmin / Cob) x 60 

gdzie: 

C - ilość punktów oferty badanej 

Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert 

Cob - cena oferty badanej. 

 

1.3. Liczba punktów jaką uzyska Wykonawca w kryterium „Termin płatności faktur”: 

a. Za termin płatności faktury wynoszący 14 dni kalendarzowych – 10 punktów, 

b. Za termin płatności faktury wynoszący 21 dni kalendarzowych – 20 punktów, 

c. Za termin płatności faktury wynoszący 30 dni kalendarzowych – 40 punktów, 

 

4.4. Minimalny termin płatności faktury – 14 dni kalendarzowych. W przypadku zaoferowania przez 

Wykonawcę terminu krótszego niż 14 dni, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 

ust. l pkt 2 ustawy. 
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4.5. Maksymalny, punktowany przez Zamawiającego termin płatności faktury – 30 dni 

kalendarzowych. Wykonawca, który zaoferuje termin płatności faktury w dniach kalendarzowych 

30 i więcej - otrzyma 40 pkt. 

4.6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która łącznie uzyska najwyższą liczbę punktów, 

otrzymaną w wyniku zsumowania punktów w kryterium „Cena” i w kryterium „Termin płatności 

faktur”. 

4.7. Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego 

miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

4.8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryteria wyboru.  

4.9. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia ten sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 

wybiera ofertę z niższą ceną. 

 

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo 

miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, 

którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a 

także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

1.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

1.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 

przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku 

spełnienia wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności; 

1.4. unieważnieniu postępowania. 

 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 Zamawiający zamieści na stronie internetowej oraz w 

miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 

3. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi 

Załącznik nr 7 do SIWZ. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie wyznaczony przez 

Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni wymagań formalnych zawartych w 

treści niniejszej SIWZ dotyczących podpisania umowy, Zamawiający wyznaczy 

dodatkowy/ostateczny termin uzupełnienia brakujących dokumentów. Gdy Wykonawca na 

ponowne wezwanie nie wypełni wymagań formalnych, Zamawiający ma prawo uznać, że 

Wykonawca uchyla się od podpisania umowy. W takim wypadku będą miały zastosowanie 

przepisy:  

- możliwość zastosowania art. 94 ust. 3 ustawy Pzp (wybór kolejnej oferty), 

- obowiązek zastosowania art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy Pzp (zatrzymanie wadium). 

4. Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej albo 10 dni, jeżeli przesłane zostało w inny sposób. Zawarcie umowy 
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będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności 

wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez 

przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 

ustawy Pzp. 

6. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany jest do: 

6.1. przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy); 

6.2. przedłożenia kosztorysu ofertowego opracowanego metodą szczegółową 

7. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, 

dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, zaangażowanych w realizację 

zamówienia. 

8. Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii decyzji o nadaniu 

uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wraz z 

zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego. 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XX. OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

Ogólne warunki umowy zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy. 

XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawcom, biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także 

innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują określone prawem 

środki ochrony prawnej zgodnie z przepisami działu VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy Pzp. 

XXII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 

poz. 2164, zmiana: Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) 

XXIII. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA 

1. Załącznik nr 1  - Formularz ofertowy. 
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2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 

do wykluczenia. 

3. Załącznik nr 3  - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. 

4. Załącznik nr 4  - Wykaz usług. 

5. Załącznik nr 5 – Wykaz narzędzi 

6. Załącznik nr 6  - Wykaz części zamówienia powierzanej podwykonawcy. 

7. Załącznik nr 7  - Projekt umowy. 

8. Załącznik nr 8  - Wykaz osób. 

9. Załącznik nr 9 – Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. 

10. Załącznik nr 10 – Wykaz dróg. 

 

Międzylesie, dnia 20.10.2016 r. 

         …………………………… 

         (Data i podpis Burmistrza) 
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Załącznik nr 1 do SIWZ (wzór)    (1/2) 

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 

1. …………………………..…….            

Pieczęć Wykonawcy (ów) 

DANE WYKONAWCY 

(Wykonawców – w przypadku oferty wspólnej, ze wskazaniem pełnomocnika) 

1. 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………... 

Nr telefonu   ……..…..…….. Nr fax  …………………… e-mail …….………….… 

NIP …………………..……………..  Regon ……………..……….……………….. 

2. 

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy ………………………………………………………………... 

Nr telefonu   ……..….…….. Nr fax  …………………… e-mail ………....……..… 

NIP ………………..………………..  Regon ……………...……………………….. 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego   

BZP, na stronie internetowej Zamawiającego oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,  

zgłaszamy przystąpienie do przetargu na wyłonienie Wykonawcy zadania pn.: „Zimowe utrzymanie 

dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019” 

 

1.  Oferujemy  

L.

p. 

Wyszczególnienie Cena brutto za 1 km 

z uwzględnieniem kosztów 

dojazdu 

 [zł] 

1. 

Mechaniczne odśnieżanie jezdni za pomocą pługów 

 

2. Mechaniczne odśnieżanie jezdni za pomocą pługów wraz z 

posypywaniem (z kosztem mieszanki piaskowo-solnej i załadunkiem) 

 

3. Mechaniczne posypywanie (z kosztem mieszanki piaskowo-solnej, 

załadunkiem)  

 

3. 
Razem 

 

2. Termin płatności faktury - ……… dni kalendarzowych. 

UWAGA! Termin płatności faktur należy podać w dniach, minimum 14 dni, maksymalnie 30 dni. 

3. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie: od dnia podpisania umowy, do zakończenia 

świadczenia usług w zależności od warunków pogodowych nie później jednak jak do dnia 21 

marca 2019 roku. 

 ……...……………..……..……………………….… 

Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)  

            przedstawiciela (i) Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do SIWZ (wzór)    (1/2) 

 

3. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy. 

5. Oświadczamy, że zaoferowane przez nas wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia. 

6. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i istotnymi 

postanowieniami, które zostaną wprowadzone do umowy. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia otrzymaną 

od Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

8. Oświadczamy, iż złożona przez nas oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu 

zamówienia zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

9. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania 

i złożenia niniejszej oferty. 

10. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

11. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ………. do ………. informacje  

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

12. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w 

umowie warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

13. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki cywilnej /konsorcjum* dla potrzeb niniejszego 

zamówienia jest następujący 

...................................................................................................................................................... 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę- spółki cywilne lub konsorcja) 

 

14. INFORMUJĘ, że wybór oferty będzie / nie będzie* prowadził do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: 

 W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

należy wypełnić: 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył………………………nazwa  (rodzaj) towaru lub 

usługi objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto ( bez kwoty podatku) będzie 

wynosiła………….PLN 

15. Ofertę niniejszą składamy na ……………… stronach. 

16. Adres do korespondencji: .................................................................................................…............ 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów z Zamawiającym: ..………………………..… 

Telefon …………………….. fax………………………………… 

e-mail ………………………………………. 

17. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące oświadczenia dokumenty: 

1) ………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………… 

 
 

….……...……………..……..……………………….… 

  Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)  

            przedstawiciela (i) Wykonawcy 
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      Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór) (1/5)     

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY SKŁADANE DO POSTĘPOWANIA 

PRZETARGOWEGO W SPRAWIE UDZIELENIA  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ZADANIE PN.:  

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 

2018/2019” 

___________________________________________________________________________ 

Część I 

Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Międzylesie, Pl. Wolności 1, 57-530 Międzylesie 

NIP 881-10-37-024, Regon 890718136 

Tel. (74) 8126327, (74) 8 126347, (74) 8 126374 

 Fax. (74) 8 126 126 

 www.miedzylesie.pl; urzad@miedzylesie.pl 

___________________________________________________________________________ 

Część II 

Nazwa i adres Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy …..…………….……………….………………………………………... 

Adres Wykonawcy ………………….……………………………………………………... 

Nr telefonu  ………………….………..  Nr fax …………………..……… 

Adres e-mail: …………………………………….. 

Imię i nazwisko (imiona i nazwiska) osoby (osób) upoważnionych do prawnego 

reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

Imię i nazwisko: 

………………………………………………………………………………………………… 

Stanowisko/podstawa reprezentacji: 

…………………….…………………………………………………………..………………. 

Nr telefonu: ……………………………………………………... 

Adres e-mail: …………………………………………………..... 

 

….……...……………..……..……………………….… 

  Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)  

            przedstawiciela (i) Wykonawcy 

 

http://www.miedzylesie.pl/
mailto:urzad@miedzylesie.pl
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Część III 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych zwanej dalej ustawą Pzp 

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg 

gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019” prowadzonego przez 

Gminę Międzylesie oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego  

w SIWZ Rozdział VII ust. 2 pkt 2.2  - sytuacja ekonomiczna lub finansowa oraz pkt 2.3. lit. a) 

zdolność techniczna i zawodowa.  

 

…………………………….       ……………………. r. 

               (miejscowość)                                        (data) 

        …………………………….. 

                (podpis) 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM  NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

(jeżeli dotyczy) 

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ Rozdział VII ust. 2 pkt 2.2  - sytuacja ekonomiczna lub finansowa oraz 

pkt 2.3. lit. a) zdolność techniczna i zawodowa. polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….... 

w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

…………………………….       ……………………. r. 

               (miejscowość)                                        (data)                                                       

        …………………………….. 

                 (podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

Oświadczam że jestem/śmy, w stanie, na żądanie Zamawiającego i bez zbędnej zwłoki przedstawić 

zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu. 

 

…………………………….       ……………………. r. 

               (miejscowość)                                        (data) 

………………………….. 

(podpis) 

___________________________________________________________________________ 

CZĘŚĆ IV 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych zwanej dalej ustawą Pzp 

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zimowe utrzymanie dróg 

gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019”  prowadzonego przez 

Gminę Międzylesie oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

…………………………….       ……………………. r. 

               (miejscowość)                                        (data) 

        …………………………….. 

                 (podpis) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

………………………... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród 

wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 25 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie 

oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………..………………………………………

……………………………………………………………………………………………..……

…………………..………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

…………………………….       ……………………. r. 

               (miejscowość)                                        (data) 

        …………………………….. 

                 (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

(jeżeli dotyczy) 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj:  ………………………………….…………………..………...…………… 

…………………………………………………………………………..…………………….. 

………………………………………………………………………………….……………... 

(podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………………………….       ……………………. r. 

               (miejscowość)                                        (data) 

        …………………………….. 

                 (podpis) 
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INFORMACJA W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM POWIERZENIA WYKONANIE 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM: 

(jeżeli dotyczy) 

 

Oświadczam, że następujący podwykonawca/y, którym powierzę wykonanie części 

zamówienia w niniejszym postępowaniu, tj:  ……..…………………..………...…………… 

…………………………………………………………………………..…………………….. 

………………………………………………………………………………….……………... 

(podać pełną nazwę/firmę podwykonawcy, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

…………………………….       ……………………. r. 

               (miejscowość)                                        (data) 

        …………………………….. 

                 (podpis) 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji. 

 

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie Zamawiającego i bez zbędnej zwłoki 

przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie nie 

podlegania wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których Zamawiający 

ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za 

pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim. 

 

 

 

…………………………….       ……………………. r. 

               (miejscowość)                                        (data) 

        …………………………….. 

                 (podpis) 
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OŚWIADCZENIE 

 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(Dz. U. z 2015 r.poz. 184, 1618 i 1634) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: 

 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 

2018/2019” 

 

Niniejszym oświadczam, że należę / że nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy 

kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty.  

 

Wykaz Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty: 

 

Lp. Wskazanie Wykonawcy 

  

  

  

  

  

 

W załączeniu przedkładam dowody wskazujące, że istniejące między Wykonawcami należącymi do tej 

samej grupy kapitałowej powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

 

….……...……………..……..……………………… 

  Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)  

            przedstawiciela (i) Wykonawcy 

 

........…….................................... dnia ................................. 

 

 

UWAGA! 

Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie 

internetowej, informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 

 

Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie będzie brane pod uwagę. 
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W Y K A Z    USŁUG WYKONANYCH 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: 

 

„„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 

2018/2019” 

 

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………... 

Nr telefonu  ……………………………..  Nr fax ……………………………… 

WYKAZ USŁUG  wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

W wykazie należy w szczególności ująć usługi potwierdzające spełnienie warunku określonego w 

rozdziale VII ust. 2 pkt 2.3. lit.a) SIWZ. 

 

L.p. Nazwa podmiotu na 

rzecz którego zostały 

wykonane usługi  

Wartość zamówienia 

(brutto) 

Termin i miejsce realizacji  

od - do 

[1] [2] [3] [4] 

 

 

 

   

 

 

 

   

Do wykazu załączam kopie dowodów określających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 

 

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane  

w wykazie (tabeli powyżej) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 

dowodów. 

 

 

….……...…………..……..……………………….… 

  Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)  

            przedstawiciela (i) Wykonawcy 

 

…............................................. dnia ...............................   
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Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór) 

 

W Y K A Z    NARZĘDZI 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: 

 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 

2018/2019” 

 

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………... 

Nr telefonu  ……………………………..  Nr fax ……………………………… 

 

Rodzaj, model 

sprzętu, marka 

Rok produkcji Dane techniczne – 

moc w KM 

Nr rejestracyjny 

pojazdu 

[1] [2] [3] [4] 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Do wykazu należy dołączyć aktualne dokumenty techniczne, w tym dowody rejestracyjne, dokumenty 

potwierdzające ubezpieczenie pojazdów, które będą używane do realizacji zadania. 

 

 

 

….……...…………..……..……………………….… 

  Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)  

            przedstawiciela (i) Wykonawcy 

 

…............................................. dnia ...............................   
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Załącznik nr 6 do SIWZ (wzór) 

 

W Y K A Z  C Z Ę Ś C I   Z A M Ó W I E N I A   J A K I E   W Y K O N A W C A    

Z A M I E R Z A   P O W I E R Z Y Ć   P O D W Y K O N A W C O M 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: 

 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 

2018/2019” 

1. Oświadczam/y, że część/ci zamówienia, zamierzam/y powierzyć podwykonawcy/om. 
(w przypadku samodzielnego spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu)  

(jeżeli dotyczy) 

 

Lp. Rodzaj powierzonej części  zamówienia Nazwa (firma) podwykonawców 

   

   

 

2.  Oświadczam, że powierzam części zamówienia podwykonawcy/om, na którego/ych zasoby 

powołuję się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

(jeżeli dotyczy) 

Lp. Rodzaj powierzonej części  zamówienia Nazwa (firma) podwykonawców 

   

   

   

 

 

    ….……...……………....……………………….… 

    Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)  

               przedstawiciela (i) Wykonawcy 

 

........……...................…............... dnia ................................. 
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Załącznik nr 7 do SIWZ (wzór) 

PROJEKT UMOWY 

zawarta w dniu ....................... 2016 roku 

pomiędzy: 

Gminą Międzylesie 

57-530 Międzylesie; pl. Wolności 1 

reprezentowaną przez: 

Tomasza Korczaka – Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 

oraz 

.................................................................................. 

reprezentowanym przez: 

..................................................................................  zwanym Wykonawcą. 

 

§ 1 

1. Umowa zawarta została w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień  publicznych,  

w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia zatwierdzoną w dniu 20 października 2016 r. przez Burmistrza Miasta i 

Gminy Międzylesie. 

2. Treść umowy jest tożsama ze złożoną w trakcie postępowania o zamówienie publiczne przez 

Wykonawcę ofertą. 

§ 2 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie: 

,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019”. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w SIWZ, która stanowi integralną 

część   umowy. 

2. Usługą objęte są drogi gminne i lokalne na terenie gminy Międzylesie, w miejscowościach: 

Boboszów, Długopole Górne, Dolnik, Domaszków, Gajnik, Goworów, Jaworek, Jodłów, 

Kamieńczyk, Michałowice, Nagodzice, Nowa Wieś, Pisary, Potoczek, Roztoki, Różanka, 

Smreczyna, Szklarnia zgodnie z wykazem dróg do zimowego utrzymania stanowiącym załącznik 

do umowy. 

3. Zakresem przedmiotu zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych i lokalnych w systemie 24-

godzinnym we wszystkie dni tygodnia. 

4. Poza obowiązkami Wykonawcy określonymi powyżej Wykonawca ma także obowiązek 

wykonywać ewentualne zlecenia realizacji utrzymania zimowego dróg przez Zamawiającego na 

jego dyspozycję. Możliwość wydania dyspozycji przez Zamawiającego nie zwalania Wykonawcy 

z obowiązku oceny potrzeby realizacji zimowego utrzymania dróg. 

5. Kolejność zimowego utrzymania dróg oraz standardy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym w 

terminie 14 dni po podpisaniu umowy. 

§ 3 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1. Odśnieżanie dróg, polegające na usuwaniu śniegu z jezdni, poboczy, obiektów mostowych, 

parkingów i placów. 
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2.  Wykonywanie czynności zimowego utrzymania dróg pługiem wirnikowym następować będzie tylko 

na polecenie koordynatora Zamawiającego, którym jest Pan Grzegorz Jankowski – podinspektor 

Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki UMiG Międzylesie. 

3. W sytuacji usuwania śliskości użycie mieszanki piaskowo solnej, zmagazynowanej na placu 

Wykonawcy, następować będzie tylko na polecenie koordynatora, o którym mowa w ust. 2.  

4. Pozimowe sprzątanie dróg. 

5. Wykonawca w zakresie prowadzenia dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia ma 

obowiązek prowadzenia ewidencji wyjazdów z uwzględnieniem trasy przejechanej w km. 

6. Powyższy dokument ma być dostarczony wraz z fakturą. 

§ 4 

1. Wykonawca może zlecić, zgodnie z ofertą wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 

kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 

dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i 

żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia. 

5. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził 

zgodę na zawarcie umowy. 

6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

7. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie przesłać Zamawiającemu potwierdzenie zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy. W przypadku niewykonania powyższego obowiązku, 

Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z płatnością na rzecz Wykonawcy o kwotę 

należności Podwykonawcy. 

8. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub 

w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty 

tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i 

udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami 

potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz 

Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania. 

9. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.  

10. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada 

za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

§ 5 

1.  Cena zawarta w ofercie jest stała w okresie realizacji zadania, lecz począwszy od sezonu 2017/2018 

waloryzowana będzie co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług, za rok poprzedni ogłoszony 

przez GUS. 

2. Rozpoczęcie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg nastąpi niezwłocznie po wystąpieniu 

zjawisk atmosferycznych, które spowodują  konieczność odśnieżania, indywidualnie dla każdego 

sezonu. O konieczności rozpoczęcia prac decyduje Zamawiający. 

3. Wykonawca powinien być przygotowany w taki stopniu, aby mógł być gotowy do użycia sprzętu w 

ciągu 2 godz. od chwili podjęcia decyzji o rozpoczęciu akcji na drogach. 
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4. Zakończenie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg nastąpi nie później niż do dnia 21 

marca każdego roku, chyba że zjawiska atmosferyczne spowodują konieczność dalszego odśnieżania 

i wydłużenia okresu prac. O konieczności wydłużenia prac decyduje Zamawiający.  

§ 6 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: 

a) Mechaniczne odśnieżanie jezdni za pomocą pługów – cena ……… zł za 1 km  brutto (z 

uwzględnieniem kosztów dojadu) 

b) Mechaniczne odśnieżanie jezdni za pomocą pługów wraz z posypywaniem (z kosztem 

mieszanki piaskowo-solnej i załadunkiem) - cena ……….. zł za 1 km.  brutto (z uwzględnieniem 

kosztów dojadu). 

c) Mechaniczne posypywanie (z kosztem mieszanki piaskowo-solnej, załadunkiem) – cena …… zł 

za 1 km  brutto (z uwzględnieniem kosztów dojadu) 

2. Płatność nastąpi jednorazowo w terminie …………..dni od daty otrzymania faktury na rachunek 

Wykonawcy. 

3. Należności wynikające z umowy przysługujące Wykonawcy nie mogą być przedmiotem cesji 

(przelewu) na rzecz innych osób. 

§ 7 

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia swojej działalności od następstw nieszczęśliwych 

wypadków i w związku z tym ponosi pełną odpowiedzialność materialną i cywilnoprawną za szkody 

powstałe w związku z wykonywaniem umowy. 

§ 8 

1. W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy polegających na: 

- niewystarczającym odśnieżaniu lub posypaniu dróg,  

- nie przystąpieniem do odśnieżania lub zwalczania śliskości dróg w ciągu 2 godzin od 

telefonicznego zgłoszenia takiej potrzeby „Zamawiający” nalicza „Wykonawcy” każdorazowo kary 

umowne w wysokości 500 zł, która będzie potrącana z faktury rozliczeniowej wystawionej w 

okresach miesięcznych. 

2. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu usługi przez Wykonawcę przekroczy 24 godziny, Zamawiający 

może wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, tenże zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000,00 zł. 

§ 9 

1. Przy wykonywaniu umowy zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania tej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy. 

Załączniki do umowy: SIWZ, wykaz dróg do zimowego odśnieżania 

Międzylesie .................................. 

 

 

.....................................................                                             ..................................................... 

                       Zamawiający                                                                               Wykonawca 
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Załącznik nr 8 do SIWZ (wzór) 

 

W Y K A Z    OSÓB 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: 

 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 

2018/2019” 

 

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………... 

Nr telefonu  ……………………………..  Nr fax ……………………………… 

 

Imię i 

Nazwisko 

Posiadane 

kwalifikacje 

zawodowe 

Doświadczenie Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Wykonawca polega na 

zasobach innego podmiotu 

– należy wpisać TAK lub 

NIE* 

 

[1] [2] [3] [5] [6] 

1.     

2.     

3.     

 

Informacja o sposobie dysponowania osobą wymienioną:  

w poz. 1 …………………………………….** 

w poz. 2 …………………………………….** 

w poz. 3 …………………………………….**    

  

 * W przypadku  wpisania przez Wykonawcę słowa TAK -  Wykonawca dołącza do oferty w oryginale pisemne 

zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów  do oddania mu do dyspozycji osoby/ów jak wskazano wyżej, na potrzeby 

realizacji zamówienia.   

** Należy wpisać informację o podstawie dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o 

dzieło, samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, umowa przedwstępna, umowa 

o wykonawstwo, umowa o współpracy, porozumienie pomiędzy pracodawcami o oddelegowania pracowników 

itp.) Jeżeli w wykazie osób zostanie wskazana osoba będąca właścicielem firmy jednoosobowej lub wspólnikiem 

spółki cywilnej, należy wpisać odpowiednio – właściciel firmy lub wspólnik spółki cywilnej.  

 

….……...…………..……..……………………….… 

  Pieczęć Wykonawcy i podpis upoważnionego (ych)  

            przedstawiciela (i) Wykonawcy 

 

…............................................. dnia ...............................   
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Załącznik nr 9 do SIWZ (wzór) 

OŚWIADCZENIE 

że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: 

 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 2017/2018 i 

2018/2019” 

 

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………………………………... 

Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………... 

Nr telefonu  ……………………………..  Nr fax ……………………………… 

 

Zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia -  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w sezonie zimowym 2016/2017, 

2017/2018 i 2018/2019”, 

 Ja .......................... jako upoważniony przedstawiciel Wykonawcy: ......................................................          

z siedzibą .................................... oświadczam, że: osoby, wymienione w Wykazie osób, załączonym do 

oferty, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane prawem 

uprawnienia.  

 

 

……………………………………     ……………………………………….. 

Miejscowość i data         podpis osób uprawnionych o reprezentacji 

  wykonawcy lup pełnomocnika oraz pieczątka 
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 Załącznik Nr  10 do SIWZ (wzór) 
 

Wykaz dróg gminnych i lokalnych objętych zimowym utrzymaniem w sezonie 2016/2017, 

2017/2018, 2018/2019 

 

1. drogi gminne 

 

L.P. 
NUMER 

DROGI 
LOKALIZACJA 

1 G 119951 BOBOSZÓW na przeciwko kościoła, tzw. Górny Karabach 

2 G 119952 BOBOSZÓW-PISARY k/Wróbla 

3 G 119953 DŁUGOPOLE GÓRNE k/szkoły, w dół w kierunku wiaduktu 

4 G 119954 DŁUGOPOLE GÓRNE k/kościoła, w kierunku wodociągu 

5 G 119955 DŁUGOPOLE GÓRNE k/byłego SKR, w kierunku Kwolik, Cymborska 

6 G 119956 DOLNIK w kierunku Szklarnia, k/Kruk 

7 G 119957 DOMASZKÓW ul. Górna, ul. Polna 

8 G 119958 DOMASZKÓW ul. Śnieżna 

9 G 119959 DOMASZKÓW w kierunku plebanii k/Zydorczyk, Grebski 

10 G 119960 DOMASZKÓW k/Rudalski 

11 G 119961 DOMASZKÓW k/poczty w prawo 

12 G 119962 DOMASZKÓW k/Szczotki, k/Korbecki 

13 G 119963 GAJNIK przez wieś w górę 

14 G 119964 JAWOREK-JAWOREK 

15 G 119965 JAWOREK od Dzik w kierunku Międzygórze 

16 G 119966 MICHAŁOWICE –MICHAŁOWICE wewnętrzna 

17 G 119969 NOWA WIEŚ w kierunku Panek, Brzostowski 

18 G 119970 NOWA WIEŚ w kierunku Jaworka, boczna 

19 G 119971 NOWA WIEŚ w kierunku leśniczówki 

20 G 119972 NOWA WIEŚ k/kościoła w górę, w kierunku Górskiej Perły 

21 G 119973 NOWA WIEŚ k/kamieniołomu, w kierunku FAKOP 

22 G 119974 
POTOCZEK od skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Jodłowa, w 

górę 

23 G 119975 ROZTOKI w kierunku stacji PKP 

24 G 119976 ROZTOKI w kierunku Szury 

25 G 119977 ROZTOKI w kierunku Lalki 
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26 G 119978 SMRECZYNA k/Biedrzycki, k/Hyjek, łącznik z drogą krajową nr 33 

27 G 119979 SZKLARNIA –SZKLARNIA przez wieś 

 

2. drogi lokalne (wewnętrzne) 

 

Boboszów 

- droga wewnętrzna do p. Gackowski – 0,180 km 

- droga wewnętrzna do p. Balawender – 0,170 km 

 

Długopole Górne 

- droga wewnętrzna do bloków PGR – 0,130 km 

- droga wewnętrzna do p. Pondel – 0,240 km 

- droga wewnętrzna do p. Groń – 0,350 km 

- droga wewnętrzna do p. Lech – 0,750 km 

- droga wewnętrzna k/Tronina – 0,220 km 

-droga wewnętrzna do p. Pitus – 0,230 km 

 

Dolnik 

- droga wewnętrzna do p. Lorek i p. Kuś – 0,320 km 

 

Domaszków 

- droga wewnętrzna do p. Jeremiejko – 0,150 km (rozjazd w lewo na Międzygórze) 

- droga wewnętrzna do boiska ,,Orlik” – 0,120 km 

- droga wewnętrzna k/bloków i Przedszkola – 0,435 km 

 

Gajnik 

- droga wewnętrzna do p. Cebulak nr budynku 30 – 100 m (na przeciwko Pana Lis) 

 

Gniewoszów 

- dojazd do posesji nr 2, 2A i 4 – 0,600 km 

- dojazd do posesji nr 18A – 0,800 km 

 

Jodłów 

- droga wewnętrzna za sklepem GS – 0,300 km 

 

Kamieńczyk 

- droga wewnętrzna do p. Ochwat – 0,300 km 

 

Michałowice 

- droga wewnętrzna do p. Pietras – 0,060 km 

 

Pisary 

- droga wewnętrzna do p. Czuczwara, Gałusza – 0,400 km (za przystankiem w prawo) 

- droga wewnętrzna do p. Paliński – 0,310 km 

- droga wewnętrzna do cmentarza – 0,370 km 
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 Potoczek, Jodłów 

- droga wewnętrzna do p. Don – 0,800 km (nowy asfalt) 

 

Roztoki 

- droga wewnętrzna k/p. Wróbel – 0,320 km 

 

 

 

Różanka 

 - droga wewnętrzna do bloków – 0,200 km 

- droga wewnętrzna do TPD – 0,190 km 

- droga wewnętrzna do cmentarza – 0,350 km 

 

Smreczyna 

- droga wewnętrzna do budynków 9 i 9a– 0,120 km (na przeciwko p. Juraszek) 

- droga wewnętrzna do p. Otrębowicz – 0,280 km 

 

 

 


