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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:352212-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kalwaria Zebrzydowska: Usługi odśnieżania
2019/S 143-352212
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
ZP.271.17.2019
ul. Mickiewicza 7
Kalwaria Zebrzydowska
34-130
Polska
Osoba do kontaktów: Ksenia Podlaszewska, Tomasz Janiczak, Michał Orkisz
Tel.: +48 338766700 / 334721010
E-mail: zp@kalwaria-zebrzydowska.pl
Kod NUTS: PL214
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kalwaria-zebrzydowska.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.kalwaria-zebrzydowska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
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:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie gminy
Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2019/2020 z podziałem na 14 zadań
Numer referencyjny: ZP.271.17.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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90620000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi: kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie
gołoledzi) na terenie gminy Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2019/2020 z podziałem na 14 zadań. Zadanie nr
1 – Sołectwo Barwałd Górny, Zadanie nr 2 – Sołectwo Barwałd Średni, Zadanie nr 3 – Sołectwo Brody, Zadanie
nr 4 – Sołectwo Bugaj, Zadanie nr 5 – Sołectwo Leńcze, Zadanie nr 6 – Sołectwo Podolany, Zadanie nr 7 –
Sołectwo Przytkowice, Zadanie nr 8 – Sołectwo Stanisław Dolny Kępki, Zadanie nr 9 – Sołectwo Stanisław
Dolny Dolany, Zadanie nr 10 – Sołectwo Zarzyce Małe, Zadanie nr 11 – Sołectwo Zarzyce Wielkie, Zadanie
nr 12 –Sołectwo Zebrzydowice, Zadanie nr 13 – Sołectwo Zebrzydowice Bieńkowice, Zadanie nr 14 – Miasto
Kalwaria Zebrzydowska.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania. Wykonawca może złożyć
ofertę na dowolną ilość zadań. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Zakres prac
został określony w SIWZ wraz z załącznikami.

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:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Barwałd Górny w sezonie 2019/2020
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren sołectwa Barwałd Górny, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Barwałd Górny w sezonie 2019/2020. Długość dróg: 13,95 km. Szczegółowo zakres prac został określony w
kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.1 do SIWZ. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się w
szczególności:
— działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez Wykonawcę zimowego utrzymania dróg,
— przygotowanie materiału i sprzętu do usuwania i zapobiegania śliskości,
— usuwanie śniegu z dróg,
— zwalczanie tj. zapobieganie w powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów
uszorstniających,
— prace porządkowe po sezonie zimowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
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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: 01/11/2019
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN. Wadium może być wnoszone
w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Barwałd Średni w sezonie 2019/2020
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren sołectwa Barwałd Średni, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Barwałd Średni w sezonie 2019/2020. Długość dróg: 22,4 km. Szczegółowo zakres prac został określony w
kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.2 do SIWZ. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się w
szczególności:
— działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez Wykonawcę zimowego utrzymania dróg,
— przygotowanie materiału i sprzętu do usuwania i zapobiegania śliskości,
— usuwanie śniegu z dróg,
— zwalczanie tj. zapobieganie w powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów
uszorstniających,
— prace porządkowe po sezonie zimowym.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
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II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 200,00 PLN. Wadium może być wnoszone
w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Brody w sezonie 2019/2020
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren sołectwa Brody, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Brody w sezonie 2019/2020. Długość dróg: 13,58 km. Szczegółowo zakres prac został określony w kosztorysie
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.3 do SIWZ. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się w szczególności:
— działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez Wykonawcę zimowego utrzymania dróg,
— przygotowanie materiału i sprzętu do usuwania i zapobiegania śliskości,
— usuwanie śniegu z dróg,
— zwalczanie tj. zapobieganie w powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów
uszorstniających,
— prace porządkowe po sezonie zimowym.

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: 01/11/2019
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Koniec: 31/03/2020
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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN. Wadium może być wnoszone
w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Bugaj w sezonie 2019/2020
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren sołectwa Bugaj, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Bugaj w sezonie 2019/2020. Długość dróg: 5,9 km. Szczegółowo zakres prac został określony w kosztorysie
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.4 do SIWZ. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się w szczególności:
— działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez Wykonawcę zimowego utrzymania dróg,
— przygotowanie materiału i sprzętu do usuwania i zapobiegania śliskości,
— usuwanie śniegu z dróg,
— zwalczanie tj. zapobieganie w powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów
uszorstniających,
— prace porządkowe po sezonie zimowym.

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: 01/11/2019
Koniec: 31/03/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 900,00 PLN. Wadium może być wnoszone w
jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Leńcze w sezonie 2019/2020
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren sołectwa Leńcze, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Leńcze w sezonie 2019/2020. Długość dróg: 21,4 km. Szczegółowo zakres prac został określony w kosztorysie
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.5 do SIWZ. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się w szczególności:
— działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez Wykonawcę zimowego utrzymania dróg,
— przygotowanie materiału i sprzętu do usuwania i zapobiegania śliskości,
— usuwanie śniegu z dróg,
— zwalczanie tj. zapobieganie w powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów
uszorstniających,
— prace porządkowe po sezonie zimowym.

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: 01/11/2019
Koniec: 31/03/2020
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
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 PLN. Wadium może być wnoszone
w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Podolany w sezonie 2019/2020
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren sołectwa Podolany, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Podolany w sezonie 2019/2020. Długość dróg: 3,9 km. Szczegółowo zakres prac został określony w kosztorysie
ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.6 do SIWZ. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się w szczególności:
— działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez Wykonawcę zimowego utrzymania dróg,
— przygotowanie materiału i sprzętu do usuwania i zapobiegania śliskości,
— usuwanie śniegu z dróg,
— zwalczanie tj. zapobieganie w powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów
uszorstniających,
— prace porządkowe po sezonie zimowym.

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: 01/11/2019
Koniec: 31/03/2020
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
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 600,00 PLN. Wadium może być wnoszone w
jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Przytkowice w sezonie 2019/2020
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren sołectwa Przytkowice, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Przytkowice w sezonie 2019/2020. Długość dróg: 17,9 km. Szczegółowo zakres prac został określony w
kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.7 do SIWZ. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się w
szczególności:
— działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez Wykonawcę zimowego utrzymania dróg,
— przygotowanie materiału i sprzętu do usuwania i zapobiegania śliskości,
— usuwanie śniegu z dróg,
— zwalczanie tj. zapobieganie w powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów
uszorstniających,
— prace porządkowe po sezonie zimowym.

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: 01/11/2019
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 300,00 PLN. Wadium może być wnoszone
w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Stanisław Dolny Kępki w sezonie 2019/2020
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren sołectwa Stanisław Dolny Kępki, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Stanisław Dolny Kępki w sezonie 2019/2020. Długość dróg: 11,05 km. Szczegółowo zakres prac został
określony w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.8 do SIWZ. Do zimowego utrzymania dróg
zalicza się w szczególności:
— działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez Wykonawcę zimowego utrzymania dróg,
— przygotowanie materiału i sprzętu do usuwania i zapobiegania śliskości,
— usuwanie śniegu z dróg,
— zwalczanie tj. zapobieganie w powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów
uszorstniających,
— prace porządkowe po sezonie zimowym.

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: 01/11/2019
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN. Wadium może być wnoszone
w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Stanisław Dolny Dolany w sezonie 2019/2020
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren sołectwa Stanisław Dolny Dolany, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Stanisław Dolny Dolany w sezonie 2019/2020. Długość dróg: 3,7 km. Szczegółowo zakres prac został określony
w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.9 do SIWZ. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się w
szczególności:
— działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez Wykonawcę zimowego utrzymania dróg,
— przygotowanie materiału i sprzętu do usuwania i zapobiegania śliskości,
— usuwanie śniegu z dróg,
— zwalczanie tj. zapobieganie w powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów
uszorstniających,
— prace porządkowe po sezonie zimowym.

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: 01/11/2019
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 400,00 PLN. Wadium może być wnoszone w
jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Zarzyce Małe w sezonie 2019/2020
Część nr: 10
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren sołectwa Zarzyce Małe, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Zarzyce Małe w sezonie 2019/2020. Długość dróg: 3,2 km. Szczegółowo zakres prac został określony w
kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.10 do SIWZ. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się w
szczególności:
— działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez Wykonawcę zimowego utrzymania dróg,
— przygotowanie materiału i sprzętu do usuwania i zapobiegania śliskości,
— usuwanie śniegu z dróg,
— zwalczanie tj. zapobieganie w powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów
uszorstniających,
— prace porządkowe po sezonie zimowym.

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: 01/11/2019
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 500,00 PLN. Wadium może być wnoszone w
jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Zarzyce Wielkie w sezonie 2019/2020
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Część nr: 11
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren sołectwa Zarzyce Wielkie, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Zarzyce Wielkie w sezonie 2019/2020. Długość dróg: 6,65 km. Szczegółowo zakres prac został określony w
kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.11 do SIWZ. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się w
szczególności:
— działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez Wykonawcę zimowego utrzymania dróg,
— przygotowanie materiału i sprzętu do usuwania i zapobiegania śliskości,
— usuwanie śniegu z dróg,
— zwalczanie tj. zapobieganie w powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów
uszorstniających,
— prace porządkowe po sezonie zimowym.

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: 01/11/2019
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 PLN. Wadium może być wnoszone
w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Zebrzydowice w sezonie 2019/2020
Część nr: 12

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
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90620000
90630000
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren sołectwa Zebrzydowice, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Zebrzydowice w sezonie 2019/2020. Długość dróg: 10,3 km. Szczegółowo zakres prac został określony w
kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.12 do SIWZ. Do zimowego utrzymania dróg zalicza się w
szczególności:
— działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez Wykonawcę zimowego utrzymania dróg,
— przygotowanie materiału i sprzętu do usuwania i zapobiegania śliskości,
— usuwanie śniegu z dróg,
— zwalczanie tj. zapobieganie w powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów
uszorstniających,
— prace porządkowe po sezonie zimowym.

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: 01/11/2019
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 600,00 PLN. Wadium może być wnoszone
w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Zebrzydowice-Bieńkowice w sezonie 2019/2020
Część nr: 13

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000
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II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren sołectwa Zebrzydowice-Bieńkowice, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie sołectwa
Zebrzydowice-Bieńkowice w sezonie 2019/2020. Długość dróg: 3,15 km. Szczegółowo zakres prac został
określony w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.13 do SIWZ. Do zimowego utrzymania dróg
zalicza się w szczególności:
— działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez Wykonawcę zimowego utrzymania dróg,
— przygotowanie materiału i sprzętu do usuwania i zapobiegania śliskości,
— usuwanie śniegu z dróg,
— zwalczanie tj. zapobieganie w powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów
uszorstniających,
— prace porządkowe po sezonie zimowym.

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: 01/11/2019
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 300,00 PLN. Wadium może być wnoszone w
jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie miasta
Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2019/2020
Część nr: 14

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000
90630000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren miasta Kalwaria Zebrzydowska, POLSKA
II.2.4)

Opis zamówienia:
Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) na terenie miasta
Kalwaria Zebrzydowska w sezonie 2019/2020. Długość dróg: 23,85 km. Szczegółowo zakres prac został
określony w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 2.14 do SIWZ. Do zimowego utrzymania dróg
zalicza się w szczególności:
— działanie organizacyjno-techniczne realizowane przez Wykonawcę zimowego utrzymania dróg,
— przygotowanie materiału i sprzętu do usuwania i zapobiegania śliskości,
— usuwanie śniegu z dróg,
— zwalczanie tj. zapobieganie w powstaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie materiałów
uszorstniających,
— prace porządkowe po sezonie zimowym.

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: 01/11/2019
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 PLN. Wadium może być wnoszone
w jednej lub w kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności
technicznej lub zawodowej: Wykonawca musi dysponować sprzętem gwarantującym wykonanie zamówienia
zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ i załącznikach do niej. Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimalną ilością jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania
zadania, lub ma zapewniony do niego dostęp przez dzierżawę, wynajem, kupno lub inny sposób gwarantujący
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wykonanie robót zgodnie z SST na 25 km tj. dysponuje minimum jednym samochodem ciężarowym
wyposażonym w pług odśnieżny i przystosowanym do posypywania jezdni piaskiem lub chlorkiem sodu lub
minimum jednym ciągnikiem kołowym. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć: 1) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami. 3. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę,
na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8 ustawy Pzp. 4. W celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:1)informacji z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2)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; 3)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, 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; 4) 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; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 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; 6) oświadczenia wykonawcy o braku
orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 7)
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 2019 r. poz. 1170). 5. Wymagane dokumenty
dla podmiotów zagranicznych zostały wskazane w pkt 7.6.3. SIWZ. 6. Ze względu na ograniczoną liczbę
znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w 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:
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i na zasadach określonych w art.
94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały określone
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz w Dziale I pkt. 19 SIWZ.
3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawił umowę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonego utrzymania zimowego, w sezonie zimowym 2019/2020,na
sumę: - nie mniejszą niż 50 000,00 PLN – w przypadku, gdy wartość brutto danego zadania nie przekracza
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50 000,00 PLN brutto; - nie mniejszą niż wynagrodzenie brutto za zadanie – w przypadku, gdy cena brutto za
zadanie jest równa lub przekracza wartość 50 000,00 PLN.
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: 03/09/2019
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:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 03/09/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Mickiewicza 7, 34-130 Kalwaria
Zebrzydowska, POLSKA, II piętro, pokój nr 22. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania
ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza
prywatnego.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

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:
1. Do oferty (formularza stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ) należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument
Zamówienia (JEDZ), wg wzoru stanowiącego zał. nr 9 do SIWZ, (dla Wykonawcy/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, a także podmiotów, o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ – jeżeli dotyczy) w postaci
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elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie skompresować do jednego
pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami stanowiącymi ofertę tj. 1) Zobowiązaniem innych podmiotów do oddania
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dotyczy Wykonawcy, który polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – wg wzoru
stanowiącego zał. nr 5 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwem jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Gwarancją/poręczeniem - dotyczy Wykonawcy, który wnosi wadium w formie innej niż w pieniądzu.
Dokument ten winien być przekazany w oryginale, w postaci elektronicznej.
4) Kosztorysem ofertowym na zadanie, na które Wykonawca składa ofertę, sporządzonym według wzoru
stanowiącego, odpowiednio na poszczególne zadania, załączniki do SIWZ od 2.1 do 2.14.
2. 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, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów, zgodnie z zasadami określonymi w
pkt. 10 i 13 SIWZ.
3. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 7.6.2. ppkt. 1) - 7) SIWZ oraz właściwych dokumentów
wskazanych w pkt. 7.6.1. SIWZ odpowiednio do udostępnianych zasobów.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony JEDZ, o którym
mowa w pkt. 7.2. SIWZ w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z procedurą określoną
w pkt 10 i 13 SIWZ. 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. 5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 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. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie
zamówienia przez Wykonawców oświadczenie to składa każdy z Wykonawców. 6. Zamawiający, na podstawie
art. 24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu. 7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych
z przedmiotem zamówienia podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp zgodnie z SIWZ. 9. Okres
związania ofertą wynosi 60 dni. 10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do
treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie
internetowej Zamawiającego.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
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 zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 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.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany
na podstawie ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący
przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Terminy wniesienia odwołania:
5.1. 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
Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. 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.
5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował
W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy
Pzp.
7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego,
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Za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2019
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