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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie 

ul. Warszawska 11,  32-200 Miechów 
Tel. / Fax. (41)38-318-27 

             Tel. (41)38-318-32 

adres email: przetargimiechow@onet.eu  
www.zdp.miechow.pl  

NIP 659-13-31-127  

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie „PRZETARG 

NIEOGRANICZONY” art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 

2015 r. Nr poz. 2164 z póź. zm.) zwanej dalej ustawą. Wartość przedmiotu zamówienia nie przekracza 

kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy. 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

3.      Opis przedmiotu zamówienia. 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest 

 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w  
sezonie zimowym 2016 – 2017  
z podziałem na zadania: 
- ceny jednostkowe na świadczenie usług sprzętowo-transportowych  w akcji czynnej* przy zimowym 
utrzymaniu dróg powiatowych przy zastosowaniu materiałów Zamawiającego (piasek, sól, mieszanki)  
 
USŁUGI  DYSPONOWANE PRZEZ OBWÓD DROGOWY W MIECHOWIE 
Zakres działania obejmuje sieć dróg powiatowych Powiatu miechowskiego objętych zimowym 
utrzymaniem, wg standardów zatwierdzonych w operacie Zimowego Utrzymania Dróg w sezonie 
2016/2017. 
   
1. usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką, zestaw Nr1  -  1szt. 
  [piaskarka Schmidt  nr inw.743/726/b i pług nr inw. 582-2-510,  własność ZDP, nośnik- samochód  3-
osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne, własność wykonawcy] 
      Przewidywany zakres: 10 800km 
 
2. usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  zestaw Nr2  -  1szt. 
  [piaskarka typ PP-1 nr inw.582-3/503 i pług nr inw. 582-2-519,  własność ZDP, nośnik- samochód  3-
osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne, własność wykonawcy] 
      Przewidywany zakres: 10 800km 
 
3. usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  zestaw Nr3  -  1szt. 
  [piaskarka typ PP-1 nr inw.582-3/505 i pług nr inw. 9150-002, własność ZDP, nośnik- samochód  3-
osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne, własność wykonawcy] 
      Przewidywany zakres: 10 800km 
4. usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką, zestaw Nr4  -  1szt. 
  [piaskarka Schmidt  nr inw.582-3/506 i pług nr inw. 582-2-511,   własność ZDP, nośnik- samochód  3-
osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne, własność wykonawcy] 
      Przewidywany zakres: 10 800km 
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5. usługi zimowego utrzymania dróg świadczone pługo-piaskarką,  zestaw Nr5  -  1szt. 
  [piaskarka Schmidt  nr inw. 582-3/504 i pług nr inw. 9150-011,  własność ZDP, nośnik- samochód  3-
osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne własność wykonawcy] 
      Przewidywany zakres: 10 800km 
 
6. usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg wykonywane koparko-ładowarką (załadunek 
materiałów) o poj. łyżki co najmniej 0,25m3 lub więcej (sprzęt wykonawcy) - 1szt 
   Przewidywany zakres: 300godz. 
 
7.transport materiałów do zimowego utrzymania dróg ze składowiska w Chrustach  
   k.Książa Wielkiego do Miechowa  
  Przewidywany zakres: 17km x 6500T= 110500 Tkm 
 
8.  zimowe utrzymanie odcinków chodników przy ulicach i drogach powiatowych w Miechowie 
     na pow. 12 199m2 oraz w ciągu dr. powiatowej 1206K Jaksice do dr.kraj nr7 w m. Jaksice 
     na pow.371m2   – materiał do posypywania Zamawiającego.   
     Przewidywany zakres: 50dni (dzień=doba 24godz.) 
 
9. zimowe utrzymanie wiaduktu wraz z chodnikami i dojazdami w ciągu dr. powiatowej 
     1194K Gr. woj.- Kozłów – Książ Wielki  m. Kozłów  
     - materiał do posypywania Zamawiającego.           
     Przewidywany zakres: 30dni (dzień=doba 24godz.) 
 
10. zimowe utrzymanie odcinków chodników w ciągu dr. powiatowej 1194K Gr. woj.- Kozłów  
     - Książ W m. Kozłów na pow.1356m2,  w ciągu dr. powiatowej 1198K Mierzawa –  
     Sędziszów – Kozłów m. Kozłów na pow.94m2, w ciągu dr. powiatowej 1183K Kozłów-   
     Przybysławice – Łazy m. Kozłów na pow.193m2 i w ciągu dr. powiatowej 1180K Kozłów –  
     Kępie – Charsznica m. Kępie na pow. 576m2  - materiał do posypywania Zamawiającego.          
     Przewidywany zakres: 50dni (dzień=doba 24godz.) 
 
11. zimowe utrzymanie odcinków chodników w ciągu dr. powiatowej 1172K Maków – Gołcza –   

Zerwana w m. Gołcza na pow. 2882m2, w ciągu drogi powiatowej 1204K Miechów (ul.Kolejowa)-
Rzeżuśnia-Gołcza w m. Gołcza na pow. 447m2, w ciągu dr. powiatowej 1172K Maków – Gołcza –
Zerwana  w m. Wysocice na pow. 1059m2 i w ciągu dr. powiatowej 1174K Szreniawa – 
Przybysławice w m. Szreniawa na pow.1008m2  
- materiał do posypywania  Zamawiającego.   

     Przewidywany zakres: 50dni (dzień=doba 24godz.) 
 
12. zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej 1224K Bukowska Wola –  
      Działoszyce   m. Słaboszów na pow. 1540m2, w ciągu dr. powiatowej 1194K gr.woj.- 
      Książ Wlk.-Słaboszów w m. Słaboszów na pow.495m2 i  w ciągu dr. powiatowej   
     1214K Małoszów  - Janowice w m. Janowice na pow. 289m2  
      –  materiał do posypywania  Zamawiającego.   
     Przewidywany zakres: 50dni (dzień=doba 24godz.) 
 
13. zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej 1235K Racławice – Wrocimowice 
     m. Racławice na pow. 1500m2 i w ciągu dr. powiatowej 1233K Kropidło-Racławice 
      m. Racławice na pow. 630m2 
     - materiał do posypywania Zamawiającego.   
     Przewidywany zakres: 50dni (dzień=doba 24godz.) 
 
14.  zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej  1194K Gr.  woj. – Kozłów – Książ    
       Wielki –  Słaboszów m. Książ Wielki na  pow.1564m2  i w ciągu dr.1219K Książ 
        Wlk. –  Zaryszyn w m. Książ Wielki na pow. 415m2 i w m. Książ Mały na pow.884m2 
       - materiał do posypywania Zamawiającego.   
     Przewidywany zakres: 50dni (dzień=doba 24godz.) 
                                      
15. zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej 1137K Boża Wola – Jeżówka –  
     Tczyca m. Tczyca na pow. 715m2 i w ciągu dr. powiatowej 1177K Tczyca – Jeżówka –  
     Tczyca m. Tczyca na pow. 248m2 i w ciągu dr. powiatowej 1186K Jelcza – Podmiejska   



Znak sprawy:  SE.261. 6 .2016 

 

 

     Wola m.Jelcza na pow.738m2 
     - materiał do posypywania Zamawiającego.   
     Przewidywany zakres: 50dni (dzień=doba 24godz.) 
 
16. zimowe utrzymanie chodnika w ciągu dr. powiatowej 1186K Jelcza – Podmiejska   
     Wola m. Charsznica na pow. 6333m2 i w ciągu dr. powiatowej 1175K Charsznica do dr. 
     783 m. Charsznica na pow. 2022m2 
     - materiał do posypywania Zamawiającego.   
     Przewidywany zakres: 50dni (dzień=doba 24godz.) 
 
W przypadku zad.1-5 usługi świadczone pługo-piaskarkami i zad.6 usługi świadczone koparko-
ładowarką, dopuszcza się stosowanie godzin twz. akcji biernej*, której wartość wynosi 8,00zł/godz. 
(brutto). 
 
* AKCJA CZYNNA - świadczenie usług zgodnie z Warunkami Technicznymi, polegające na pracy 
sprzętu przy załadunku i rozładunku materiałów (sól, mieszanka piaskowo-solna, piasek itp) oraz pracy 
sprzętu bezpośrednio na drodze przy usuwaniu śliskości i odśnieżaniu. 
 Czas akcji czynnej rozpoczyna się w chwili wydania przez dyżurnego ZD dyspozycji do załadunku 
sprzętu lub jego wyjazdu do pracy bezpośrednio na drodze, natomiast kończy się w chwili zakończenia 
załadunku (ładowarka) lub powrotu do jednostki ZD dysponującej sprzętem (pługo-piaskarka, pług) i 
zgłoszenia dyżurnemu o wykonaniu zleconego zadania. 
 
* AKCJA BIERNA - świadczenie usług zgodnie z Warunkami Technicznymi, polegające na 
pozostawieniu sprzętu wraz z operatorem w pełnej gotowości do podjęcia „akcji czynnej” na terenie 
Obwodu Drogowego na wyraźnie żądanie Zamawiającego 
Czas akcji biernej liczony jest od chwili zgłoszenia się operatora na wezwanie i podstawienia w 
Obwodzie Drogowym sprzętu do chwili rozpoczęcia lub odwołania „akcji czynnej” i od chwili powrotu z 
„akcji czynnej” do chwili odwołania „akcji biernej” 
 
3.2. Opis zadań  
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych polega na zapewnieniu przejezdności oraz ograniczeniu 

zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej 

mżawki, śliskości zimowej jezdni, poprzez usuwanie śniegu, błota pośniegowego. Zapobieganie 
powstaniu i likwidowanie śliskości  zimowej (posypywanie piaskiem lub mieszanką piaskowo-

solną).  
a) Zadania należy  wykonywać zgodnie z poniższym opisem i dyspozycją  osób odpowiedzialnych za ZUD. 

b) Zgodnie z  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót-  załącznik nr 8 SIWZ. 

 
W  pozycjach 1-5 cena jednostkowa  obejmuje koszty świadczenia usługi przy zimowym utrzymaniu 
dróg przez jedną pługo-piaskarkę na długości 1km i zawiera: cenę nośnika sprzętu, utrzymanie 
sprawności eksploatacyjnej do jazdy, w przypadku sprzętu powierzonego przez ZDP (piaskarka, pług)  
koszt  oczyszczenia i umycia po zakończeniu usługi oraz koszt oczyszczenia kraty. 
Wykonawca ponosi koszt napraw powierzonego mu sprzętu, jeżeli awaria wynikła z nieodpowiedniej 
obsługi lub uszkodzenie powstało z winy wykonawcy. 
Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania zadania odpowiada Wykonawca 
robót, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi. 
 
W  pozycjach 6 cena jednostkowa obejmuje  koszt 1 godz. rzeczywistej pracy  koparko-ładowarki przy 
zimowym utrzymaniu dróg, utrzymanie sprawności eksploatacyjnej w okresie świadczenia usług. 
Przyjmuje się, że czas akcji czynnej  przy załadunku 1 piaskarki PP-1 wynosi 10min. 
Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania zadania odpowiada Wykonawca 
robót, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi. 
 
W pozycji  7 – cena jednostkowa obejmuje  koszty transportu 1tony materiału do zimowego  
utrzymania dróg na odległość 1km. Do obliczeń przyjmuje się przejechane kilometry z pełnym 
załadunkiem. Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania zadania odpowiada 
Wykonawca robót, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi. 
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W pozycjach 8-16  - wynagrodzenie ryczałtowe dobowe obejmuje usługi polegające na odśnieżaniu i 
usuwaniu śliskości  w czasie występowania warunków atmosferycznych powodujących śliskość lub 
możliwość jej wystąpienia, materiałami uszorstniającymi udostępnionymi przez Zamawiającego oraz 
pozimowe oczyszczenie nawierzchni jezdni i chodnika z materiałów użytych do zimowego utrzymania 
na długości świadczonych usług, a także dowóz materiałów uszorstniających ze składowiska w Książu 
Wielkim do miejsca świadczonej usługi. 
W przypadku świadczenia usługi sprzętem mechanicznym jego ciężar wraz z ładunkiem powinien być 
dostosowany do jazdy po chodnikach. 
Za szkody poniesione przez osoby trzecie w trakcie wykonywania zadania odpowiada Wykonawca 
robót, łącznie z roszczeniami odszkodowawczymi. 
 
3.3. Zamawiający nie przewiduje wymagań o których mowa w  Art. 29 ust. 3a ustawy.  
 

 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawierać 

umowy ramowej, nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

 

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .  

Każdy Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość zadań. 

Uwaga: Przedmiot zamówienia obejmuje 16 zadań. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na 
poszczególne zadania. Nie jest dopuszczalne składanie ofert częściowych w ramach poszczególnych 

zadań.   

 

6. Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień powtarzających o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy.  

7. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Kod CPV  

90 63 00 00- 2 Usługi usuwania oblodzeń 

90 62 00 00- 9 Usługi odśnieżania 

60 10 00 00- 9 Usługi w zakresie transportu drogowego  

98 30 00 00- 6 Różne usługi gdzieindziej  nie sklasyfikowane 

8. Termin wykonania przedmiotu zamówienia . 

Poz. 1 - 6 od dnia podpisania umowy – do 20.04.2017r. 

Poz.7  od dnia podpisania umowy – do 20.04.2017r. 

Poz.8- 16 od dnia podpisania umowy – do 20.04.2017r. 
 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków  

9.1 Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie: 

9.1.2 zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków 

zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, 

9.1.3 złożona w wyznaczonym terminie składania ofert. 

9.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wraz z ofertą złożą oświadczenia, a 

wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży 

wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie: 

9.2.1  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

9.2.2  braku podstaw wykluczenia 

9.2.3 potwierdzeniu spełnienia warunków przedmiotowych 

9.3 Oświadczenia o którym mowa w pkt. 9.2 należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ, załącznik 

nr 2 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 3 

przesłanek wykluczenia z postępowania.  
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  9.3.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że: 

a) akceptuje oświadczenia własne Wykonawcy na załącznikach SIWZ  lub w postaci Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia według Rozporządzenia wykonawczego Komisji 

(UE) 2016/7 z dnia stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz Jednolitego 

Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16) 

b) w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność 

dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł 

zapoznać się z dokumentami; 

c) w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w 

posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił 

te dokumenty; 

d) w odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 13 

i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy podlega wykluczeniu,  Zamawiający dopuszcza self – 

cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania - istnieje 

możliwość przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki 

wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że: 1) naprawił szkodę lub 

zadośćuczynił za doznaną krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, 

organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub 

nieprawidłowemu postępowaniu; w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody 

wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy. 

e) Zamawiający zastrzega, iż na dowolnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust. 2f ustawy do przedłożenia 

wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to niezbędne do 

zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. 

9.4 Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz 

braku podstaw do wykluczenia;  

9.4.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów; 

  Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – 

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. 

9.4.2  zdolności technicznej lub zawodowej; 

a) wykaz wykonanych usług 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć  

wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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*, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
 
*Dowodem o którym mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz 
którego usługi były lub są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, jako dowód traktowane będą inne dokumenty w 
tym oświadczenie Wykonawcy. 
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W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, zostały 
wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 

 

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

wykonał: 

Dla zadań 1-5   Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dla zadań 1-5  

jeżeli wykaże, że wykonał  co najmniej jedną usługę związaną z pracą pługo-piaskarką  przy 

zimowym utrzymaniu nawierzchni dróg publicznych, w sezonie zimowym o wartości brutto min. 

30 000 tys. zł oraz załączy dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty. 

 

Uwaga:  Wymieniony warunek będzie spełniony zarówno wtedy gdy Wykonawca składa 

ofertę na jedno zadanie  jak również na więcej niż jedno  zadanie, dla zad.1-5. 
 

Dla zadania 6   Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, 

że wykonał  co najmniej jedną usługę związaną z pracą koparko-ładowarką  przy zimowym 

utrzymaniu dróg lub załadunku materiałów sypkich  o wartości brutto min. 10 000 tys. zł oraz 

załączy dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty. 

 

Dla zadania 7   Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, 

że wykonał  co najmniej jedną usługę  transportową  o wartości brutto min. 20 000 tys. zł oraz 

załączy dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty. 

 
Dla zadań 8-16   Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dla zadań 9-

17  jeżeli wykaże, że wykonał  co najmniej jedną usługę związaną z pracą przy zimowym utrzymaniu 

nawierzchni chodników,  placów, obiektów inżynierskich  w sezonie zimowym o wartości brutto min. 

4 000 tys. zł oraz załączy dowody określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty. 

 

Uwaga:  Wymieniony warunek będzie spełniony zarówno wtedy gdy Wykonawca składa 

ofertę na jedno zadanie  jak również na więcej niż jedno  zadanie, dla zad.8-16. 

 

 

b)    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

zasobami 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w 

sprzętem: 

 

Dla zad.1: samochód  3-osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne – min.1 szt. 

Dla zad.2: samochód  3-osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne – min.1 szt. 

Dla zad.3: samochód  3-osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne – min.1 szt. 

Dla zad.4: samochód  3-osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne – min.1 szt. 

Dla zad.5: samochód  3-osiowy o napędzie 6x4- napędowe dwa mosty tylne – min.1 szt. 

Dla zad.6: koparko-ładowarka o poj.łyżki 0,25m3 lub więcej          – min. 1 szt. 

Dla zad.7: samochód samowyładowawczy o ładowności min 24tony          – min. 1 szt. 

             Dla zadań od 8 do 16 nie jest wymagany wykaz sprzętu. 

 

Uwaga:  Wykonawca składając  ofertę na  więcej niż jedno  zadanie musi udowodnić  że  

dysponuje minimum jedna jednostką sprzętową dla każdego zadania którego dotyczy oferta. 
 

9.4.3  sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

 

Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – 

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań. 
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                        Uwaga  

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

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

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 

te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek 

łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy  wykonywaniu 

zamówienia publicznego;  

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

e) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa na wezwanie 

Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu do tych 

podmiotów.  

 

9.4.4 braku podstaw wykluczenia. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o 

braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty; 

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

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

wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 

9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, 

składa odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

c) 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. a), 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. Przepis pkt b) stosuje się odpowiednio. 

 

9.4.6    W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji  o ofertach złożonych w 
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postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 

ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody 

potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

 

9.6 W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, w tym: 

9.6.1 w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z 

art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania 

postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w 

ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu 

uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich 

identyfikację.  

9.6.2 W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe 

o których mowa w pkt. 9.4.2 i 9.4.3 podlegają sumowaniu. 

9.6.3 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

w pkt. 9.4.4, 9.4.5 i 9.4.6 wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego 

konsorcjanta oddzielnie. 

9.7 Zamawiający dokona wstępnej oceny spełnienia wymaganych warunków Wykonawcy 

którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonego oświadczenia. 

Następnie w wyznaczonym terminie wezwie tego wykonawcę, do złożenia dokumentów 

potwierdzających informacje w złożonym oświadczeniu.  

 

9.8 Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnienie warunków będą określały wartość w walucie 

obcej to zamawiający przeliczy tą wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień którego 

określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót) 

10. Warunki wykluczające z udziału w postępowaniu. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach określonych w 

art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11. Dodatkowe wymagania od Wykonawców. 

11.1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) 

jest zobowiązany do: 

11.1.1. określenia w złożonej ofercie (na formularzu oferty – załącznik do SIWZ) informacji 

jaka część przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców z 

podaniem jego danych jeżeli są znane. 

11.1.2. wynagrodzenie za usługi wykonane za pośrednictwem podwykonawców i dalszych 

podwykonawców Zamawiający ureguluje na zasadach określonych w umowie.   

11.1.3. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy 

art. 143a do 143d ustawy PZP. 

11.1.4. zgłoszenie podwykonawcy na którego zasoby wykonawca się powołuje zobowiązuje 

wykonawcę aby ten wraz ze złożoną ofertą  złożył oświadczenia i na wezwanie 

zamawiającego  dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
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podwykonawcy (oświadczenia i dokumenty są składane na zasadach określony w 

SIWZ jak dla wykonawcy) 

11.1.5. dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji zamówienia, zapisy pkt. 11.1.4 

stosuje się odpowiednio. 

11.1.6. jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub 

zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

11.1.7. powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia 

11.2 Wykonawca przedkładając do akceptacji umowę z podwykonawcą jest zobowiązany do 

wprowadzania uregulowań w zakresie nieprzekraczającym zobowiązań wynikających z umowy 

podstawowej na realizowany przedmiot zamówienia. 

12. Informacje dotyczące warunków składania ofert 

12.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie 

w celu sporządzenia oferty. 

12.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej  specyfikacji.   

 12.3  Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13.  wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

13.1 Oferta musi zawierać: 

x Oświadczenie  woli (Oferta) zawiera; 

1. 

Oferta cenowa zgodnie z załączonym drukiem – zał. Do SIWZ  Forma wynagrodzenia ustalona przez 

Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to wynagrodzenie kosztorysowe,  Sposób rozliczenia 

za realizację niniejszego zamówienia określają postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2. Oświadczenia o których mowa w pkt. 9.2  (załącznik nr 2 i załącznik 3 SIWZ) 

3. 
Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty 

załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. 

4. Oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej 

x 
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych -  składane na 

wezwanie Zamawiającego 

1. 
Wykaz wykonanych usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie zgodnie z 

opisanym warunkiem w pkt.9.4.2. - załącznik nr 6 SIWZ 

2. 
Wykaz sprzętu, narzędzi, urządzeń dostępnych do wykonania zamówienia zgodnie z opisanym 

warunkiem w pkt.9.4.2  - załącznik nr 5 SIWZ 

x 
Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 

ustawy. 

1. 
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 
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13.2 Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana do 

oferty cenowej. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Za 

kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności. 

13.3 Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi 

tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej 

kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”; ponadto wraz z 

tymi dokumentami należy załączyć w formie opisowej, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa 

13.4 Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, 

dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, 

oświadczenia o udostępnieniu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie 

zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy 

wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub 

pełnomocnika.  

 Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej notarialnie.  

 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw 

do wykluczenia oraz oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów musi być 

złożone w formie oryginału.  

 Dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia wadialnego w formie nie pieniężnej musi 

być złożony w formie oryginału. 

13.5 Zamawiający wymaga by dokumenty składane z ofertą  i na wezwanie zamawiającego były 

sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku 

wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonego 

przez wykonawcę. 

14. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń i dokumentów. 

14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, 

prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę faksu i 

elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem lub e-mailem jest 

zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. Adres email i numer faksu został podane w pkt. 1 niniejszej 

specyfikacji. Oferty i dokumenty w tym uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 i 3a ustawy składa się 

w formie pisemnej, a w przypadku składania kopii dokumentów muszą one być potwierdzone 

za zgodność z oryginałem przez umocowanego przedstawiciela wykonawcy. Tym samym 

składanie oferty i dokumentów w tym uzupełnianych w trybie art. 26 ust. 3 i 3 a za 

pośrednictwem faksu i e-maila uznaje się za nieskuteczne jeżeli w wyznaczonym terminie nie 

wpłyną dokumenty w formie pisemnej. 

14.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.     

15. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

15.1 Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami: 

 Sprawy proceduralne- Beata Suchoń  - 41/38-318-27 w.12 

 Sprawy merytoryczne- Krzysztof Szarek  – 41/38-318-27 w.18 
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15.2 Dodatkowe informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00 w 

siedzibie zamawiającego. W ramach informacji telefonicznych zamawiający nie udziela 

informacji wyjaśniających zapisy SIWZ, telefonicznie, udzielane są jedynie informacje o 

charakterze organizacyjnym np.;  jak można zadać pytanie do prowadzonego postępowania, czy 

było zadane pytanie na określony temat i gdzie można znaleźć udzieloną odpowiedz. 

16. Termin związania z ofertą. 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

17. Wymagania dotyczące wniesienia wadium  

 

17.1 Wadium w wysokości: 

zad.1-   1 500zł,    

zad.2-   1 500zł, 

zad.3-   1 500zł, 

zad.4-   1 500zł, 

zad.5-   1 500zł, 

zad.6-      500zł, 

zad.7-      500zł, 

zad.8-      500zł, 

zad.9-      100zł, 

zad.10-    200zł, 

zad.11-    200zł, 

zad.12-    200zł, 

zad.13-    200zł, 

zad.14-    200zł, 

zad.15-    200zł, 

zad.16-    200zł, 
- należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

17.2.1. pieniądzu,  

17.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

17.2.3. gwarancjach bankowych; 

17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 

17.2.5. 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 

17.3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało 

wniesione w formie nie pieniężnej.  

17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: 

Nr rachunku: Pekao S.A. 76 1240 2294 1111 0010 5825 3558 

z dopiskiem „Wadium SE.261.6.2016., zad.nr ….”  

17.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 

17.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

17.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 
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17.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

17.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 

17.9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

17.9.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy; 

17.9.3. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn 

leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a 

ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

17.9.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy; 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

 

19. Opis sposobu przygotowania ofert. 

19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.  

19.2. Określenie przedmiotu zamówienia wraz z jego opisem z uwzględnieniem wymagań 

Zamawiającego, wskazanych w SIWZ. 

19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 

zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia 

ofert. 

19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

 

Oferta  na 

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie  

zimowym 2016 – 2017”  
Nie otwierać przed 10.10.2016r. godz. 11:00. 

 

19.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 

otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w 

trakcie sesji otwarcia ofert. 

20. Miejsce i termin składania ofert. 

20.1.  Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat pok.nr 1), w terminie  

do dnia 10.10.2016r. do godz. 11:00. 

20.2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert 

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 

10.10.2016r. do godz. 11:30 

21.2 Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.  
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21.2 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 

dotyczące: 

- 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 

 Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie wymienionych  informacji 

składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 

22. Sposób obliczenia ceny oferty 

22.1 Cena jednostkowa będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, podatki 

i będzie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

22.2 Zamawiający wymaga zachowania niezmienności cen przez okres trwania umowy licząc od dnia 

podpisania umowy. 

22.3 Jeżeli w zaoferowanej cenie są towary których nabycie prowadzi do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT) to 

wykonawca wraz z ofertą składa o tym informację wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

Niezłożenie przez Wykonawcę informacji będzie oznaczało, że taki obowiązek  

nie powstaje. 

22.4 W okolicznościach o których mowa w pkt. 22.3 zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 

do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. 

22.5 Stawka podatku VAT ustalona przez Zamawiającego dla niniejszego przedmiotu zamówienia 

wynosi: 

22.5.1 Zgodnie z opinią urzędu statystycznego usługi te są sklasyfikowane odpowiednio jako: 

- „Usługi zamiatania śmieci i usuwania śniegu” PKWiU 81.29.12.0. 

- „Roboty związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, 

gdzie indziej niesklasyfikowanych” PKWiU 43.99.90.0. 

22.5.2 Stawka VAT obowiązująca dla tego rodzaju świadczeń: 

Podstawowa stawka VAT wynosi obecnie 23% (zob.art.41ust.1 w zw. z art.146a pkt.1 

ustawy o PIT). 

Preferencyjną 8% stawkę VAT stosuje się (zob.art.41ust.2 w zw. z art.146a pkt.2 ustawy o 

VAT) – do czynności wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT.  W poz.174 tego 

załącznika wskazano symbol PKWiU 81.29.12.0, Usługi zamiatania śmieci i usuwania 

śniegu. 

22.5.3 Należy zatem przyjąć, że usługi posypywania oraz odśnieżania dróg i chodników – 

zakwalifikowane do  PKWiU 81.29.12.0 – korzystają z preferencyjnej stawki VAT 8% na 

podstawie art.41ust.2 w zw. z art.146a pkt.2 jako wymienione w poz. 174 załącznika 3 do 

ustawy o VAT. 

22.5.4 Usługi przygotowania, pryzmowania i załadunku mieszanki soli z piaskiem do 

posypywania  dróg, wykonywane za pomocą koparko-ładowarki należy opodatkować 

podstawową 23% stawką VAT – jako zakwalifikowane do PKWiU 43.99.90.0 Roboty 

związane z wykonywaniem pozostałych specjalistycznych robót budowlanych, gdzie 

indziej niesklasyfikowanych. 
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22.5.5 Usługi związane z transportem materiałów, przewozem mieszanki soli z piaskiem do 

zimowego utrzymania dróg należy opodatkować podstawową 23% stawką VAT – jako 

zakwalifikowane do PKWiU 49.41.15.0 Transport drogowy pojazdami do przewozu 

towarów masowych suchych. 

Takie rozwiązanie potwierdzają organy podatkowe, interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z maja 

2014r. (IPTPP1/443-175/14-4/RG). 

 

22.6 W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny 

ofert na podstawie  kryterium: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 Cena brutto 60% 

2 Czas  reakcji  40% 

 

UWAGA!   Przy czym minimalny czas reakcji wynosi 1godz., maksymalny 2godz. 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 

22.7  Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

 

 

l.p. 

 

Kryterium 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

Maksymalna 

ilość punktów 

jakie może 

otrzymać oferta 

za dane 

kryterium 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cmin/Cb  x 60 

gdzie: 

 - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 60 wskaźnik stały 

60 % 60 pkt 

2 

Czas reakcji 

(punktacja w tym kryterium zostanie dokonana w oparciu o 

przedstawiony w druku oferty czas podstawienia jednostek 

sprzętowych liczony od momentu wezwania przez Zamawiającego). 

 

• 1godz. – 40pkt 

• 1godz.30min – 30pkt. 

• 2godz. – 20pkt. 

• 2godz.30min. – 10pkt. 

• 3godz. – 0pkt. 

 

40% 40pkt 

 

Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą ilość punktów może wezwać w 

ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie 

stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego wykonawcy.   
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23. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

23.1 Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:  

Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie umocowanie nie wynika z treści złożonej oferty. 

23.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć 

następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o 

niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie 

(umowę). 

24. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający 

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach. 

 Określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 

25. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach; 

25.1  Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.  

Zmiana umowy także istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 
25.2   Termin realizacji przedmiotu zamówienia ulegnie zmianie w przypadku  

zaistnienia, po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku 

rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej: 

• o charakterze niezależnym od stron, 

• którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, 

• którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej 

staranności, 

• której nie można przypisać drugiej stronie; 

 Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: nagłe załamania 

warunków atmosferycznych, nadzwyczajne warunki pogodowe nietypowe dla okresu ich 

wystąpienia. 

 

25.3   Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron w tym urzędowa zmiana stawki 

podatku Vat. 

25.4   Przewidziane zmiany wymagają formy pisemnej.  

 

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od 

kwoty o której mowa w art.11 ust. 8 ustawy.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub czynności zaniechanej do 

której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

 

 

 


