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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

“Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych
oraz pozimowe sprzątanie chodników, schodów, zatok postojowych
na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w sezonie zimowym 2015/2016
– S T R E F A III ”
Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 207 000 euro.

PREZYDENT MIASTA
Konrad Krönig

…………………………….
ZATWIERDZAM

Zamawiający :
Gmina Skarżysko - Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 041 – 25-20-100,189
fax. 041 – 25-20-200,189
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Zał. 1 Warunki przetargowe

I. Zamawiający
1.

Nazwa oraz adres zamawiającego:
Gmina Miasto Skarżysko – Kamienna
ul. Sikorskiego 18
26.110 Skarżysko – Kamienna
Prowadzący postępowanie:
Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna
tel. 041 – 25-20-100, 189
fax. 041 – 25-20-200
Adres internetowy (URL): www.skarzysko.pl
Strona internetowa na której udostępniona będzie informacja o postępowaniu:
www.umskarzysko.bip.doc.pl
NIP Gmina: 663-00-08-207
NIP Urząd Miasta: 663-182-38-43
REGON Gmina Miasto Skarżysko – Kamienna: 291009870
REGON Urząd Miasta: 000516175
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30 – 17.00; wtorek – czwartek 7.30 – 15.30 ;
piątek : 7.30 – 14.00 .
zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. Nr 907
ze zm.); cyt. dalej jako: Pzp.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------II.
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zimowego utrzymania chodników, przystanków,
schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie chodników, , schodów, zatok postojowych
w sezonie 2015/2016 – strefa III.
Usługa zimowego utrzymania chodników, przystanków polegać będzie na:
1. stałym utrzymaniu obsługiwanych terenów poprzez usuwanie śniegu i błota pośniegowego,
posypywanie materiałem uszorstniającym przy równoczesnym lub osobnym wystąpieniu
czynników pogodowych: opadów atmosferycznych, zawiei i śliskości, prowadzące do
oczyszczenia ze śniegu i błota pośniegowego w przeciągu 4 godzin od ustania opadów
2. w przypadku braku opadów śniegu przy jednocześnie utrzymujących się temperaturach
poniżej 00C lub temperaturach dodatnich w dzień a ujemnych w nocy Wykonawca
zobowiązany jest do systematycznego oczyszczenia nawierzchni z pozostawionej w trakcie
opadów warstwy śniegu lub błota pośniegowego poprzez usunięcie, odkucie i wywiezienie
odkutej warstwy, nie dopuszczając w ten sposób do powstania zlodowaciałej, ubitej i
przymarzniętej do nawierzchni warstwy lodu oraz do patrolowania utrzymywanych terenów.
Zimowe utrzymanie schodów polegać będzie na stałym utrzymaniu obsługiwanych terenów
poprzez zgarnięcie wraz z uprzątnięciem śniegu z całej powierzchni schodów, odkucie do czystej
nawierzchni schodów (jeżeli występują na danym terenie) oraz usunięciu śliskości poprzez posypanie
piaskiem lub piaskiem z solą, usunięcie śniegu z ławek, oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń
(papierów, folii, szkieł, niedopałków papierosów itp.).
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Zimowe utrzymanie zatok postojowych na polecenie Zamawiającego polegać będzie na zgarnięciu
wraz z uprzątnięciem śniegu z całej powierzchni zatok postojowych wskazanych w załączniku nr 3
i 3Ado umowy oraz usunięcie śliskości przez posypanie piaskiem lub piaskiem z solą. Zakres zatok
postojowych przeznaczonych do zimowego utrzymania określany będzie każdorazowo w formie
pisemnej, zależnie od potrzeb. Zakresy stanowić będą integralną część umowy.
Pozimowe sprzątanie chodników wraz z odcinkiem na długości zatoki autobusowej (jeżeli
występuje), schodów, zatok postojowych – polega na zebraniu z całej powierzchni utrzymywanych
zimą chodników, schodów, zatok postojowych odpadów powstałych z materiałów uszorstniających
używanych do zwalczania śliskości, a następnie ich unieszkodliwienia lub wykorzystania
gospodarczego .
Przewiduje się, że w trakcie realizacji niniejszego zamówienia w zależności od warunków
pogodowych uruchomionych zostanie:
usług zimowego utrzymania chodników, przystanków –110 dób rozliczeniowych,
usług zimowego utrzymania schodów –110 dób rozliczeniowych
zleceń Zamawiającego na zimowe utrzymanie parkingów, zatok postojowych –20 zleceń
Doba rozliczeniowa usług zimowego utrzymania, rozpoczyna się o godzinie 000 i trwa do godziny
2400.
Wykonawca realizujący zadanie zapewnia:
1. dostateczną ilość sił i środków gwarantujących terminowe i jakościowe wykonanie zakresu
rzeczowego usługi,
2. służbę dyżurną,
3. przekazywanie Zamawiającemu informacji o panujących warunkach pogodowych,
4. prowadzenie ewidencji usług realizowanych w ramach zawartej umowy.
W okresie trwania usługi zimowego utrzymania Wykonawca podejmuje samodzielnie, przy
jednoczesnej ścisłej współpracy z przedstawicielami Zamawiającego, decyzje w zakresie: rodzaju i
ilości użytego sprzętu, sposobie odśnieżania i zwalczania śliskości.
Stan gotowości do usługi zimowego utrzymania trwa od listopada 2015 r do kwietnia 2016 r. dla
zakresu robót określonych w załączniku nr 9A oraz od stycznia 2016r. do kwietnia 2016r. dla zakresu
robót określonych w załączniku nr 9B. Uruchomienie i zawieszenie usługi zimowego utrzymania
następować będzie na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.
Pozimowe sprzątanie chodników, schodów, zatok postojowych zostanie rozpoczęte po pisemnym
zawiadomieniu Wykonawcy. Sprzątanie winno być zrealizowane w ciągu 14 dni licząc od dnia
otrzymania powiadomienia od Zamawiającego ( faxem lub pisemnie).
Szczegółowy opis zamówienia zawierają załączniki: Opis przedmiotu zamówienia- zał. 8; Wykaz
terenów do odśnieżania - zał. 9 A i 9 B; Wykaz przystanków przeznaczonych do odśnieżania
– zał. 10; Wykaz terenów przeznaczonych do pozimowego sprzątania – zał. 11; Istotne dla stron
postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego – zał. nr 7. (umowa i zlecenie zakresu prac)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV);
90620000-9

Usługi odśnieżania; 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń

Kategoria usług: nr 16:

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości;
usługi sanitarne i podobne
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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III. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia: planowany termin 01.11.2015r. – 15.04.2016 r.
Faktyczna
realizacja od daty podpisania umowy do 15.04.2016 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV.

I.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 tj.:
1.

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia
nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego
oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 3.
do SIWZ.

2.

posiadają wiedzę i doświadczenie –
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie.
Warunek ten 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,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonał lub wykonuje
należycie, co najmniej jedną lub więcej usług zimowego utrzymania
chodników lub przystanków lub zatok postojowych o łącznej wartości
co najmniej 50.000,00 zł. brutto.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu
usług zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 5 do SIWZ oraz dowodu dot. czy
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych
usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku gdy Zamawiający – jest podmiotem, na rzecz którego
zostały wcześniej wykonane usługi wskazane w wykazie,
wykonawca nie ma obowiązku przedkładania przedmiotowych
dowodów.
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Jeżeli w/w wykaz lub dowody, o których mowa powyżej będą budzić
wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego
dokumentu będzie wynikało, że zamówienie nie zostało wykonane lub
zostało wykonane nienależycie, zamawiający zwróci się bezpośrednio
do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały być
wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów
bezpośrednio zamawiającemu.

3.

dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia – a zwłaszcza aby wykazali, że :
Potencjał techniczny:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie,
że dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia .
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego
oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 3.
do SIWZ.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie,
że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia .
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego
oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 3.
do SIWZ.

4.

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunku będzie dokonana na podstawie złożonego
oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie ze wzorem – Załącznik nr 3.
do SIWZ.
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Uwaga:
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania – zał. nr6. Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia swoich zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę
Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.

II.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone w art. 24 ust. 1 i złożą:

a) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowania, wg wzoru
określonego w Załączniku Nr 4 do SIWZ .

b)

aktualny odpis 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c)

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert:

d)

aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne , lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześnie niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert:

e)

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

f)

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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g)

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za

wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366 kodeksu cywilnego.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 Pzp,

Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawcy występujący wspólnie (w tym: konsorcjum, spółka cywilna) muszą łącznie spełniać warunki,

o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
5. Każdy z Wykonawców występujących wspólnie (w tym: w ramach konsorcjum, spółki cywilnej) musi

spełniać warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. Oferty częściowe i wariantowe
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. Zlecanie usług podwykonawcom
1.

Ilekroć w umowie jest mowa o umowie o podwykonawstwo – należy przez to rozumieć umowę
w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty
budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między wybranym przez
zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień
publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między
dalszymi podwykonawcami;”;

2.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcy. W tym celu należy wypełnić zestawie tabelaryczne zawarte w druku oferty
wykonania. ( zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ).

3.

W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, Wykonawca ponosi
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszystkie działania lub zaniechania podwykonawców,
jak za własne.

„Art. 36a. 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę:
1) kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi; - nie dotyczy
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy. nie dotyczy
3. Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest skuteczne w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby
innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1.

4.

Wypełniając dyspozycję art. 36 ustawy Pzp ust. 2 Zamawiający podaje:
Ad. 10)

informacje o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych
części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie
z art. 36a ust. 2;
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Zamawiający nie nakłada obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia
przez wykonawcę .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. Zamówienie uzupełniające
Zamawiający
przewiduje możliwości
udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – 50 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające jest zgodne

z przedmiotem zamówienia podstawowego;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Zgodnie z art. 141 Pzp Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady odpowiedzialności solidarnej dłużników określa art. 366
kodeksu cywilnego.
3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie
z
art.
23
Pzp,
Wykonawcy
ustanowią
pełnomocnika
do
reprezentowania
ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Każdy z podmiotów występujący wspólnie w ramach konsorcjum, spółki cywilnej, nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Pzp.
5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa
w art. 22 ust. 1 Pzp.

X. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu
Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie i formie określonej w SIWZ:
1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ
Wymagana forma dokumentu – oryginał

.

2. Oświadczenia oraz dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp ,Zamawiający
żąda załączenia do oferty :
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
- wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ,

określonych

w

art.

22

ust.

1

Pzp

Wymagana forma dokumentu – oryginał

b) Wykaz (wypełniony Załącznik Nr 5 do SIWZ – druk wykazu usług lub wykaz sporządzony zgodnie
z tym załącznikiem) potwierdzający że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie.
Wymagana forma dokumentów:
- Wykaz usług – oryginał,
- dowody dotyczące czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - oryginał lub kopia
poświadczona „za zgodność z oryginałem”.
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3. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego w celu wykazania przez Wykonawcę
braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
Pzp:
a)
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ
Wymagana forma dokumentu – oryginał .
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu.

b)

aktualny odpis 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 w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Wymagana forma dokumentów oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność
z oryginałem”
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców
składających ofertę wspólną.

c)

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub składania ofert:
Wymagana forma dokumentów - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność
z oryginałem”
W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia
dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na sp ółkę.

d)

aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne , lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześnie niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert:
Wymagana forma dokumentów z oryginałem”

oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność

W przypadku składania oferty wspólnej ww. zaświadcz enie składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.
W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne zaświadczenia
dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę.

e)

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
Wymagana forma dokumentów oryginałem”

oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z

W przypadku składania oferty wspólnej ww. informację składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.
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aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

f)

Wymagana forma dokumentów oryginałem”

oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

g)

Wymagana forma dokumentów oryginałem”

oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.

Uwaga!
Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, i brak
podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.
1 Pzp – nie później niż na dzień składania ofert.
4. Dokument wymagany w celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp
(Wykonawca/każdy podmiot musi złożyć jeden z poniższych dokumentów):
a) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) - wg
wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ,
albo
b) informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg wzoru określonego
w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Wymagana forma dokumentów - oryginał
Inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania:

5.
a)

pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, tych
podmiotów. (wzór - zał. nr 6 )
W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia, oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów, z treści ww. dokumentu musi jednoznacznie wynikać:
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Wymagana forma dokumentu – oryginał
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UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

b)

pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

c)

pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

d)
6.

dowód wniesienia wadium – zgodnie z opisem w rozdz. XIII SIWZ.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. b) przedkłada dokument lub dokumenty
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert;
b) jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a), zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W
zakresie terminu wystawienia dokumentu stosuje się odpowiednio postanowienia lit. a).
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z
oryginałem” w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1siwz
2) Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. c i lit. d) przedkłada dokument
lub dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
b) jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit.
a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W zakresie terminu wystawienia
dokumentu stosuje się odpowiednio postanowienia lit. a).
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Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona „za zgodność z
oryginałem” w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1 SIWZ.
3) Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
c) jeżeli
Wykonawca
ma siedzibę
lub
miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 lit. e,f,g)
przedkłada dokument lub dokumenty wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
d) jeżeli w kraju miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit.
a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie , w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W zakresie terminu wystawienia
dokumentu stosuje się odpowiednio postanowienia lit. a).
Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia
z oryginałem” w sposób opisany w rozdz. XV pkt 1siwz .

poświadczona

„za

zgodność

UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X. Przeliczenie waluty:
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w
postępowaniu zawierają dane / informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ ,
Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie publikowany średni kurs
walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP
przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich – tabela A”
http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcami i składania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przez strony jest forma pisemna lub fax:
41- 25-20-200, 189 lub droga elektroniczna : e.zawidczak@um.skarzysko.pl ..
2. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pomocą faksu, lub
drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
(zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp).
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3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema,
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub na pocztę elektroniczną podane przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
4. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed
upływem
terminu
składania
ofert
–
pod
warunkiem
że
wniosek
o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał
siwz, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej wskazanej w niniejszej
SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym
mowa w ppkt 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania.
5. Przedłużenie terminu składania
o którym mowa w ppkt 3.

ofert

nie

wpływa

na

bieg

terminu

składania

wniosku,

6. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres
prowadzącego postępowanie.
7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
siwz. Dokonana zmiana siwz zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano siwz i zostanie zamieszczona na stronie internetowej wskazanej przez Zamawiającego w
niniejszej SIWZ.
Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także niezwłocznie zamieszcza
informację o zmianach w swojej siedzibie wskazanej w pkt I niniejszej siwz oraz na stronie internetowej:
wskazanej przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:

imię i nazwisko: Leszek Janusz
tel.: 41-25-20-177
2. w zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych ( procedura):
imię i nazwisko: Edyta Zawidczak
tel.: 41-25-20-189
e-mail: e.zawidczak@um.skarzysko.pl
XIII. Wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 1.700,00 zł. przed upływem terminu
składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, czyli w:
1)
2)
3)

pieniądzu;
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
gwarancjach bankowych;
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4)
gwarancjach ubezpieczeniowych;
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 2007 r.
Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem
na rachunek bankowy nr : 95 1560 0013 2418 3678 0000 0007 z dopiskiem
„Wadium przetarg na zadanie pn.
“Zimowe utrzymanie chodników, przystanków, schodów, zatok postojowych
oraz pozimowe sprzątanie chodników, schodów, zatok postojowych
na terenie miasta
Skarżyska-Kamiennej w sezonie zimowym 2015/2016
– S T R E F A III ”
Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu
stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię
dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu
w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez
uszkodzenia oferty.
Uwaga: Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego
niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku
prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też innego banku.
O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono
w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek
Zamawiającego.
Z dokumentu wadium wniesionego w formie wskazanej w art. 45 ust. 6 pkt 2) – 5) ustawy Pzp,
powinno wynikać:
1.
jednoznaczne gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy
i na pierwsze żądanie w terminie nie dłuższym niż niezwłocznie od pierwszego
żądania Zamawiającego,
2.
iż zatrzymanie wadium, nastąpi w przypadku ziszczenia się chociaż jednej z okoliczności,
o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. Wadium powinno obejmować cały
okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert.
ZWROT WADIUM: Zgodnie z Art. 46.
1.

(Pzp) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a.

1a.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

2.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
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Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
4.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
4a.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
5.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
_______________________________________________________________________________
3.

XIV. Termin związania ofertą
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XV. Opis sposobu przygotowania ofert
1.

Wymogi formalne:
a) oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w
niniejszej SIWZ;
b) do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w siwz w pkt X ppkt
2 ,3,4 oraz w ppkt 5,6 (o ile dotyczy);
c) Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach
sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść odpowiadać będzie formularzom
określonym przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej SIWZ;
d) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
e) oferta oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie na papierze, przy
użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladu. Dokumenty sporządzone
w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert
Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym;
f) Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można
odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny lub nie zawiera
imienia i nazwiska to musi być on uzupełniony napisem (np. w formie odcisku stempla), z którego
można odczytać imię i nazwisko podpisującego;
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g) formularz oferty, oświadczenia, wykaz, również te złożone na załącznikach do niniejszej SIWZ muszą
być podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy w sposób
wskazany w ppkt 1f);
h) każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
i) kopie wymaganych dokumentów, z wyjątkiem dokumentu, o którym mowa w pkt X ppkt 5 SIWZ,
winny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, przez upoważnionego/ych przedstawiciela/li
Wykonawcy w sposób wskazany w ppkt 1f).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

j) dokument wymieniony w pkt X ppkt 5 siwz musi być załączony w formie oryginału.
Zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz.
1158 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza;
k) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr
153, poz. 1503 ze zm.), Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą
być udostępniane innym uczestnikom postępowania i winny być oznaczone klauzulą: „Informacje
stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji” oraz dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji
zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dostosowanie do
pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron);
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą , co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w
celu zachowania ich poufności.
Zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że
nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
Przepis stosuje się odpowiednio do konkursu.
l)wszystkie zapisane strony oferty oraz załączonych dokumentów i oświadczeń winny być kolejno
ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych
stron składa się całość dokumentacji. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem
oferty.
2.

Opakowanie oferty
a) ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzejrzystym i nienaruszonym opakowaniu (kopercie),
uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.
b) opakowanie musi zostać opatrzone:
- adresem Zamawiającego –
prowadzącego postepowanie:

- napisem:

Urząd Miasta
ul. Sikorskiego 18
26-110 Skarżysko-Kamienna
„Oferta na “Zimowe utrzymanie chodników, przystanków,
schodów, zatok postojowych oraz pozimowe sprzątanie
chodników, schodów, zatok postojowych na terenie miasta
Skarżyska-Kamiennej w sezonie zimowym 2015/2016
– S T R E F A III ”
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- adresem Wykonawcy:
imieniem i nazwiskiem (nazwą/firmą), dokładnym adresem
(DOPUSZCZA SIĘ ODCISK (siedzibą), numerem telefonu i faksu
STEMPLA)
lub podobnym napisem dostatecznie wyróżniającym ofertę spośród innej korespondencji wpływającej
do Zamawiającego.
c) wszelkie elementy oferty nieopakowane i nieoznaczone w powyższy sposób mogą nie być brane pod
uwagę podczas porównania i oceny ofert, a brak powyższych adnotacji Wykonawcy może być
przyczyną otwarcia oferty w sposób i w terminie niezgodnym z zapisami niniejszej SIWZ.

3.

Zmiana i wycofanie oferty
a) Zgodnie z art. 84 ust. 1 Pzp Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić
lub wycofać złożoną ofertę.
b) Zmiany dokonuje się przez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim
zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ZMIANA. Podczas
otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności.
c) Wycofania dokonuje się na pisemny wniosek Wykonawcy złożony Zamawiającemu przed upływem
terminu składania ofert, podpisany przez osoby/ę upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno
być odpowiednio udokumentowane.

4.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp - Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo
informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
Zamawiający podaje definicję przedsiębiorcy ,przejęcia kontroli i grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. (Dz. U. 2007.50.331 z późn. zm.
z dnia 21 marca 2007 r. )

Przedsiębiorca:
a/

b/
c/

d/

rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, a także:
Osobę fizyczna, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności
publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej,
osobę fizyczna wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą
działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą,
choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa
w art. 13,
związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących praktyk
ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

Przejęcie kontroli –

a/

rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich
okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego
wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, uprawnienia takie tworzą w
szczególności:
dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na
walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
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b/
c/
d/
e/
f/

uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej
innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na
walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie
zysku przez takiego przedsiębiorcę.

Grupa kapitałowa -

rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego
przedsiębiorcę.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty należy składać w siedzibie prowadzącego postępowanie:
Urząd Miasta parter pok. Nr 13 Biuro Obsługi Interesanta
ul. Sikorskiego 18; 26-110 Skarżysko-Kamienna
2. Termin składania ofert upływa w dniu 20.10.2015 r o godz. 12.00.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego postępowanie – sala Nr 5:
w dniu 20.10.2015 r o godz. 12.30 Otwarcie ofert jest jawne.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
5. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny za wykonanie zamówienia.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny
a.

Zamawiający w celu prawidłowego wyboru najkorzystniejszej oferty zobowiązuje
Wykonawcę do wypełnienia druku oferty wykonania ( zał. Nr 2 ) lub druku sporządzonego
samodzielnie przez Wykonawcę zgodnie z w/w załącznikiem .

b.

Cena oferty powinna zostać obliczona poprzez. wypełnienie kosztorysu ofertowego
zawartego w tabelarycznej postaci formularza oferty ( zał. Nr 2 do SIWZ ).
Wykonawca powinien podać ceny jednostkowe netto dla wszystkich rodzajów usług
objętych zamówieniem ( z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ).

c.

Ceny podane w ofercie są ceną stałą w całym okresie realizacji umowy , za wyjątkiem ( o ile
dotyczy - waloryzacji ); zmian wskazanych w umowie.

d.

Cena podana przez wykonawcę w ofercie za wykonanie całego przedmiotu
zamówienia( wyliczona odpowiednio na podstawie formularza cenowego ) służyć
będzie do porównania i oceny złożonych ofert – w kryterium cena oferty. Jest to
maksymalne wynagrodzenie .
Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez wykonawcę,
co wynika z istoty postępowania przetargowego i związanego z tym ryzykiem
Wykonawcy.

e.
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f.
g.
h.

Sposób rozliczenia zamówienia określają istotne postanowienia umowy.
Cena musi być wyrażona w złotych polskich. Rozliczenie pomiędzy Wykonawcą
a Zamawiającym nastąpi w PLN.
Wartości składające się na cenę oferty muszą być liczone z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku, z odpowiednim zaokrągleniem w dół lub w górę
w następujący sposób:
w dół – jeżeli kolejna cyfra jest mniejsza od 5;
w górę – jeżeli kolejna cyfra jest większa od 5 lub równa 5.

i.

Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust.2
ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług
(Dz. U. z 2014r poz.915) .

j.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty
podatku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
Zamawiającym a Wykonawcą
Rozliczenia miedzy
w złotych (PLN).

Zamawiającym

a

Wykonawcą

dokonywane

będą

w

walucie

polskiej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XIX. Kryteria i sposób oceny ofert
1. Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:
Lp.

Kryterium

Waga

1.

Cena oferty za realizację zamówienia

98%

2.

Czas reakcji

2%

1.1

Kryterium – cena oferty – 98 % (C) ( maksymalnie – 98 pkt)
W kryterium „cena oferty” ocena zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
C min.
C = ------------ x 98
1 % - 1 punkt
C bad.

gdzie:
C – ilość punktów oferty badanej
C min. – cena najniższa spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu
C bad. – cena oferty badanej
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1.2. Kryterium – czas reakcji – 2 % (T) ( maksymalnie – 2 pkt)

Punkty przyznane za kryterium: „czas reakcji ” będą liczone następująco wg następującego
klucza:
a) za oferowane wykonanie robót związanych z ze zgarnięciem i uprzątnięciem śniegu z zatok
postojowych wraz z usunięciem śliskości wykonywanych na zlecenie Zamawiającego
w okresie czasowym do 8 godzin od otrzymania powiadomienia - 2 pkt;
b) za oferowane wykonanie robót związanych z ze zgarnięciem i uprzątnięciem śniegu z zatok
postojowych wraz z usunięciem śliskości wykonywanych na zlecenie Zamawiającego
w okresie czasowym powyżej 8 godzin do 10 godzin od otrzymania powiadomienia - 0 pkt.
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w tym kryterium wynosi
– 2 pkt.
Oświadczenie w tym zakresie składa Wykonawca w tabeli na formularzu ofertowym.
Kryterium „czas reakcji” – jest to liczony w godzinach czas na podjęcie i zakończenie przez
Wykonawcę działań związanych z wykonywaniem usług związanych z ze zgarnięciem i
uprzątnięciem śniegu z zatok postojowych wraz z usunięciem śliskości wykonywanych na
zlecenie Zamawiającego
liczony od momentu otrzymania zawiadomienia od
Zamawiającego.
Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie podanego w ofercie czasu w godzinach
liczonego od momentu zawiadomienia przez Zamawiającego o zleceniu do jego pełnej
realizacji.
Uwaga!
Oferty, które zawierały będą czas reakcji powyżej 14 godzin podlegają
odrzuceniu jako niezgodne z SIWZ.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów ww.
kryteriów tj. cena oferty + czas reakcji.
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglenia
punktów wg zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie
drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden , a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa
od 5 , to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
2.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem ppkt 4, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej
treści.

4.

Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, a w
szczególności w przypadku stwierdzenia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny ofertowej Zamawiający uzna,
że Wykonawca podał prawidłowo cenę jednostkową za 1 osobę,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty
 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie
wyrazi pisemnej zgody na poprawienie w ofercie omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ,
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.
6. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen
wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie
dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny,
w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności
projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być
niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień, lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
7. Jeżeli w wyniku oceny złożonych ofert na dane zadanie okaże się, że nie można dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym ofert dodatkowych.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XX. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę/firmę, albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy/firmy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo adresy zamieszkania i adresy Wykonawców,
którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) terminie, określonym zgodnie z art.94 ust.1 pkt 2) lub ust. 2 pkt 1) lit a) lub ppkt 3)
lit. a), po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje,
o których mowa w ppkt 1a), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego
wskazanej w pkt I niniejszej SIWZ.
str. 21

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy
zobowiązany jest do ( pod rygorem stwierdzenia, że uchyla się od podpisania umowy) :
a) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i jeżeli taka konieczność zaistnieje okazania ich pełnomocnictw;
b) przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (o ile dotyczy).
4. Termin i miejsce podpisania umowy
Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, w piśmie zawierającym informacje, o których mowa w ppkt 1.
5. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w Załączniku nr 7 do SIWZ.
6. Zasady udostępniania protokołu postępowania: Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami.
Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.
Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach:
a)

osoba zainteresowana zobowiązana jest złożyć w siedzibie Zamawiającego wniosek o udostępnienie
treści protokołu lub/i załączników do protokołu,

b)

zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa,
zakres informacji, które mogą być udostępnione,

Po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni wnioskodawcy protokół
lub/i załączniki do protokołu. Udostępnienie protokołu wraz z załącznikami odbywać się będzie w siedzibie
Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXII. Istotne dla stron postanowienia umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego zawarte są w Załącznik nr 7 do SIWZ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp tj. odwołanie i
skarga.

2.

W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –
odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób
i w terminach określonych w Ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI
przysługują Wykonawcom, 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.
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3.

4.

5.

6.

7.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli korzystano ze środków, o
których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli korzystano z innych
środków;
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;
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w przypadku zamówień
w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie :
30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8.

Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
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 publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9.

Dokładne informacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.),
w Dziale VI – Środki ochrony prawnej.
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Wykaz załączników do niniejszej SIWZ:
1.

Warunki przetargowe - zał. nr 1

2.

Druk oferty wykonania - zał. Nr 2

3.

Druk oświadczenia stosownie do art. 22 ust. 1 – zał. nr 3

4.

Druk oświadczenia stosownie do art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.- zał. nr 4

5.

Druk wykazu usług /doświadczenie zawodowe /

6.

Wzór zobowiązanie podmiotu trzeciego - zał. nr 6

7.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego – zał. nr 7. (umowa i zlecenie zakresu prac)

8.

Opis przedmiotu zamówienia

9.

A.
B.

10.

Wykaz przystanków przeznaczonych do odśnieżania - zał. 10

11.

Wykaz terenów przeznaczonych do pozimowego sprzątania – zał. 11

- zał. nr 5

- zał. 8

Wykaz terenów do odśnieżania w okresie od 01.11.2015 r. – 15.04.2016 r.- zał. 9 A
Wykaz terenów do odśnieżania w okresie od 01.01.2016 r. – 15.04.2016 r.- zał. 9 B
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