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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasto Nowy Targ
NIP 735-001-40-12
ul. Krzywa 1
Nowy Targ
34-400
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Nowy Targ ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
Tel.:  +48 182611244
E-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl 
Faks:  +48 182662312
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: www.nowytarg.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.nowytarg.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2018/2019.
Numer referencyjny: ZP.271.22.2018

II.1.2) Główny kod CPV
90620000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg miejskich w Nowym Targu w sezonie 2018/2019.

mailto:krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl
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2. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje wykonanie czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz
ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze
śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni tj:
1/ przygotowanie materiałów i sprzętu,
2/ usuwanie śniegu i lodu z jezdni,
3/ usuwanie śliskości tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie
materiałów uszorstniających i chemicznych, zwłaszcza w obrębie podjazdów i skrzyżowań,
4/ wywóz śniegu z ulic w razie potrzeby wynikającej z nadmiernych opadów uniemożliwiających prowadzenie
skutecznej akcji odśnieżania ulic,
5/ odśnieżanie/posypywanie chodników w strefie I w razie potrzeby wynikającej z nadmiernych opadów.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Strefa I - centrum miasta,
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nowy Targ

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje wykonanie czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz
ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze
śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni. Do utrzymania zimowego dróg zalicza się:
1/ przygotowanie materiałów i sprzętu,
2/ usuwanie śniegu i lodu z jezdni,
3/ usuwanie śliskości tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie
materiałów uszorstniających i chemicznych, zwłaszcza w obrębie podjazdów i skrzyżowań,
4/ wywóz śniegu z ulic w razie potrzeby wynikającej z nadmiernych opadów uniemożliwiających prowadzenie
skutecznej akcji odśnieżania ulic,
5/ odśnieżanie/posypywanie chodników w strefie I w razie potrzeby wynikającej z nadmiernych opadów.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przewidywany termin wykonania zamówienia
- rozpoczęcie po 01.11.2018 r.
- zakończenie do 30.04.2019 r.
2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia oraz zakończenia sezonu po wystąpieniu warunków
uzasadniających rozpoczęcie lub zakończenie akcji zimowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Strefa II - rejon os. Niwy i ul. Grel,
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nowy Targ

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje wykonanie czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz
ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze
śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni. Do utrzymania zimowego dróg zalicza się:
1/ przygotowanie materiałów i sprzętu,
2/ usuwanie śniegu i lodu z jezdni,
3/ usuwanie śliskości tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie
materiałów uszorstniających i chemicznych, zwłaszcza w obrębie podjazdów i skrzyżowań,
4/ wywóz śniegu z ulic w razie potrzeby wynikającej z nadmiernych opadów uniemożliwiających prowadzenie
skutecznej akcji odśnieżania ulic,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przewidywany termin wykonania zamówienia
- rozpoczęcie po 01.11.2018 r.
- zakończenie do 30.04.2019 r.
2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia oraz zakończenia sezonu po wystąpieniu warunków
uzasadniających rozpoczęcie lub zakończenie akcji zimowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Strefa III - rejon os. Nowe, os. Robów, os. Zadział, os. Buflak,
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nowy Targ

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje wykonanie czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz
ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze
śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni. Do utrzymania zimowego dróg zalicza się:
1/ przygotowanie materiałów i sprzętu,
2/ usuwanie śniegu i lodu z jezdni,
3/ usuwanie śliskości tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie
materiałów uszorstniających i chemicznych, zwłaszcza w obrębie podjazdów i skrzyżowań,
4/ wywóz śniegu z ulic w razie potrzeby wynikającej z nadmiernych opadów uniemożliwiających prowadzenie
skutecznej akcji odśnieżania ulic,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przewidywany termin wykonania zamówienia
- rozpoczęcie po 01.11.2018 r.
- zakończenie do 30.04.2019 r.
2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia oraz zakończenia sezonu po wystąpieniu warunków
uzasadniających rozpoczęcie lub zakończenie akcji zimowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Strefa IV - rejon os. Oleksówki, os. Gazdy, os. Szuflów, Parking (IVP) – parking na os. Oleksówki Długa Polana
przed wyciągiem narciarskim,
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nowy Targ

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje wykonanie czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz
ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze
śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni. Do utrzymania zimowego dróg zalicza się:
1/ przygotowanie materiałów i sprzętu,
2/ usuwanie śniegu i lodu z jezdni,
3/ usuwanie śliskości tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie
materiałów uszorstniających i chemicznych, zwłaszcza w obrębie podjazdów i skrzyżowań,
4/ wywóz śniegu z ulic w razie potrzeby wynikającej z nadmiernych opadów uniemożliwiających prowadzenie
skutecznej akcji odśnieżania ulic,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych



6 / 11

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przewidywany termin wykonania zamówienia
- rozpoczęcie po 01.11.2018 r.
- zakończenie do 30.04.2019 r.
2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia oraz zakończenia sezonu po wystąpieniu warunków
uzasadniających rozpoczęcie lub zakończenie akcji zimowej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Strefa V – rejon Ustronie boczna, os. Bednarskiego, Kotliny, Kokoszków Boczna, Kokoszków do schroniska.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nowy Targ

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje wykonanie czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności oraz
ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych takimi zjawiskami jak opady śniegu, deszczu ze
śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni. Do utrzymania zimowego dróg zalicza się:
1/ przygotowanie materiałów i sprzętu,
2/ usuwanie śniegu i lodu z jezdni,
3/ usuwanie śliskości tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie
materiałów uszorstniających i chemicznych, zwłaszcza w obrębie podjazdów i skrzyżowań,
4/ wywóz śniegu z ulic w razie potrzeby wynikającej z nadmiernych opadów uniemożliwiających prowadzenie
skutecznej akcji odśnieżania ulic,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2018
Koniec: 30/04/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Przewidywany termin wykonania zamówienia
- rozpoczęcie po 01.11.2018 r.
- zakończenie do 30.04.2019 r.
2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia oraz zakończenia sezonu po wystąpieniu warunków
uzasadniających rozpoczęcie lub zakończenie akcji zimowej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie definiuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie
usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. usługi
zimowego utrzymania dróg publicznych o wartości przerobu w wymienionym wyżej okresie nie mniejszej niż:
dla strefy I - 1 000 000 zł,
dla strefy II - 100 000 zł
dla strefy III - 100 000 zł
dla strefy IV - 100 000 zł
dla strefy V - 100 000 zł
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów na łączną kwotę nie mniejszą niż wskazane powyżej, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
W przypadku wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną strefę wartość zrealizowanych usług należy
zsumować np. dla strefy I i II wartość wymaganego przerobu wynosi 1 100 000 zł.
b) warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie:
dla strefy I
1/ urządzenie do wytwarzania solanki min. 1 szt.
2/ piaskarka z pługiem min. 2 szt.
3/ piaskarko-solarka z pługiem min. 3 szt.
4/ pługopiaskarka do utrzymania chodników min. 1 szt.
5/ koparko-ładowarka min. 1 szt.
6/ pług wirnikowy min. 1 szt.
7/ równiarka min. 1 szt.
8/ wywrotka min. 5 szt.
dla stref II, III, IV, V dla każdej strefy oddzielnie:
1/ ciężki pojazd dwunapędowy z pługiem i rozrzutnikiem min. 1 szt.
2/ lekki pojazd z pługiem i rozrzutnikiem min. 1 szt.
3/ nasadka wirnikowa do ciągnika dwunapędowego lub pług wirnikowy min. 1 szt.
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Wykonawca przystępujący do przetargu musi udokumentować możliwość dysponowania wymienionym
wyżej sprzętem, a z dokumentów pojazdów musi jasno wynikać, że są to odrębne pojazdy specjalistyczne;
niedopuszczalne jest wykorzystywanie jednego pojazdu zamiennie do wykonywania różnych zadań (np
piaskarka i piaskarko-solarka jako jeden pojazd); pod pojęciem „dysponowania” rozumie się prawo własności
jak również umowę dzierżawy, leasingu itp.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1/ wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających
czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy(wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ )
2/ wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami,
(wypełniony i podpisany załącznik nr 7 do SIWZ )

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia dotyczące realizacji umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr2 do SIWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/08/2018
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
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Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 26/10/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/08/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Urząd Miasta Nowy Targ
ul. Krzywa 1
34-400 Nowy Targ
pok. 117

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie wypełnionego i
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień,
II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i ust 5 pkt 1 i 8 ustawy:
1/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp
2/ oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo w przypadku takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawie spłat tych należności
3/ oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne
4/ zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w
postępowaniu, 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,
5/ 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 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,
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6/ oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 poz. 1785 z późn. zm.)
7/ 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.
III. .Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
IV Zamawiający zastosuje art. 24aa ust. 1 ustawy PzP.
V. Kryteria oceny ofert:
1/ cena - 60%
2/ czas wykonania akcji zapobiegawczej o której mowa w Rozdziale 2 ust 4 pkt 10 SIWZ na wszystkich drogach
w danej strefie - 30%
3/ czas przejścia z akcji biernej na akcję czynną od telefonicznego powiadomienia - 10%.
VI. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:
1/ dla części I - strefa I - 15 000,00 zł
2/ dla części II - strefa II - 1 500,00 zł
3/ dla części III -strefa III - 1 500,00 zł
4/ dla części IV - strefa IV - 1 500,00 zł
5/ dla części V - strefa V - 1 500,00 zł
wykonawcy składający ofertę w części I, II, III, IV, V zobowiązani są wpłacić wadium w odpowiedniej kwocie dla
każdej części zamówienia dla której mają zamiar złożyć ofertę.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zmówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego, podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła
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kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on
zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w terminie
15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zmówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zmówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy.
10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012r. - Prawo Pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z
jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2018


