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MIASTO KOBYŁKA
05-230 KOBYŁKA
UL. WOŁOMIŃSKA 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Nazwa przedmiotu zamówienia:
Zimowe utrzymanie ulic na terenie Miasta Kobyłka
w sezonie 2018/2019

znak sprawy WZP.271.47.2018

I.

ZAMAWIAJĄCY:

Nazwa:
MIASTO KOBYŁKA
kod, miejscowość:
05-230 KOBYŁKA
ulica:
WOŁOMIŃSKA 1
NIP:
1251332390
REGON:
013269663
telefon:
(22) 760-70-45,
faks:
(22) 760-70-55,
strona:
http://www.kobylka.pl
http://www.bip.kobylka.pl
e-mail:
urzad@kobylka.pl
godziny urzędowania: pn. 8.00-17.00, wt.-czw. 8.00- 16.00, pt. 8.00-15.00
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TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony – art. 39–46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1603) – zwanej dalej „ustawą”.
W sprawach nieopisanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie odpowiednie zapisy ustawy
i rozporządzeń wydanych na podstawie ustawy.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 90620000-9 – usługi odśnieżania
90630000-2 – usługi usuwania oblodzeń
14211000-3 – piasek
34927100-2 – sól drogowa
1. Zamówienie obejmuje prace związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych (poza
drogami wojewódzkimi i powiatowymi) w Kobyłce poprzez odśnieżanie oraz
usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej ulic z podziałem na części:
– część I: utrzymanie dróg gminnych w Kobyłce poprzez odśnieżanie oraz usuwanie
gołoledzi i śliskości zimowej ulic,
– część II: utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i chodników poprzez odśnieżanie
oraz usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej,
– część III: zakup i dostawa mieszanki piaskowo-solnej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 do SIWZ.
IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany dla wszystkich części od daty podpisania umowy do
19 kwietnia 2019 r.
V.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
– część I:
utrzymanie dróg gminnych w Kobyłce poprzez odśnieżanie oraz usuwanie
gołoledzi i śliskości zimowej ulic,
– część II: utrzymanie ciągów pieszo-rowerowych i chodników poprzez odśnieżanie oraz
usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej
– część III: zakup i dostawa mieszanki piaskowo-solnej.
VI.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY PZP

Zamawiający przewiduje powierzenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy PZP, stanowiących nie więcej niż 100% wartości zamówienia podstawowego.
Powierzenie ewentualnych zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 będzie polegało
w szczególności na:
1. Powierzeniu wybranemu wykonawcy zamówienia zgodnego z przedmiotem zamówienia
poza terminem określonym w rozdz. IV SIWZ (w szczególności utrzymanie dróg
gminnych w Kobyłce poprzez odśnieżanie oraz usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej
ulic, ciągów pieszo-rowerowych i chodników lub dostawa mieszanki piaskowo-solnej).
2. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków zimowych również utrzymanie chodników,
alejek, placów itp.
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3. Użycie dodatkowego sprzętu jak np. ładowarka, samochodu wywrotki do utrzymania
zimowego ulic (w przypadku wyjątkowo trudnych warunków zimowych).
Rozliczenie zamówień, o których mowa:

w ust. 1 nastąpi na podstawie stawek z oferty,

w ust. 2 i 3 nastąpi na podstawie szacunkowych kosztów realizacji
przedstawionych przed powierzeniem realizacji zamówienia i zaakceptowanych
przez zamawiającego.
VII.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert i badania ofert, a następnie zbada, czy
wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu:
1) wykonawca winien wykonać co najmniej dwie usługi polegające na odśnieżaniu dróg
publicznych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – część I;
2) wykonawca winien wykazać 2 dostawy mieszanki piaskowo-solnej o łącznej wartości
minimum 10 000,00 złotych brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie – część III,
3) dysponują osobami uczestniczącymi w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień to jest dysponowanie co najmniej czterema osobami do obsługi sprzętu
wymaganego w ust. 3 pkt 4 lit a i b z aktualnymi uprawnieniami (zwłaszcza prawem
jazdy we właściwej kategorii i świadectwem kwalifikacji) – część I,
4) dysponować:
a) minimum trzema pługopiaskarkami lub trzema ciągnikami wyposażonymi
w pług i zasobnik na mieszanke pisakowo solną (o pojemności o minimum 3
m3) wraz z dozatorem mieszanki do posypywania wyposażonymi w system
umożliwiający śledzenie czasu pracy i trasy przejazdu oraz wydruku raportu
z systemu nadzorującego pracę pługopiaskarek lub ciągników (np. za pomocą
systemu monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego,
umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych
o położeniu pojazdu i miejscach postojów, trasach przejazdu – GPS) – część I,
b) minimum jedną równiarką -część I,
c) sprzętem mechanicznym z pługiem (np. traktorek/sprzęt wolnobieżny itp.) do
odśnieżania ciągów pieszo – rowerowych, chodników - cześć II,
d) mieszanką piaskowo-solną posiadającą badania potwierdzające właściwy skład
procentowy jakościowy użytych materiałów (certyfikaty, badania itp.) – część
III.
Jest to minimalny potencjał potrzebny do zimowego utrzymania dróg na terenie
Miasta Kobyłka.
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PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający, poza obowiązkowymi
podstawami wykluczenia określonymi w ustawie PZP, może wykluczyć wykonawcę
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332
ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz.
1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 2344,
z późn. zm.).
X. WYKAZ OŚWIADCZEŃ

LUB DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w rozdz. VIII ust. 1, wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
1) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formularzu oferty);
2) wykazu osób (część I), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami,
3) wykazu narzędzi (część I i II,III), wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
4) wykazu usług (cześć I) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów (w formie oryginału lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) wykazu dostaw (część III) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
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o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia (w formularzu oferty).
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, wykonawca zobowiązany jest do
złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (w formularzu oferty) –
oświadczenie musi być złożone w imieniu każdego wykonawcy występującego wspólnie.
4. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie (np. spółkę
cywilną, konsorcjum) należy załączyć pełnomocnictwo (w formularzu ofertowym) w celu
ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców
(pełnomocnictwo na czas postępowania i w przypadku wyboru oferty, wykonania
przedmiotu zamówienia). W sytuacji, gdy wybrana będzie oferta składana wspólnie,
zamawiający zwróci się z prośbą o przedstawienie umowy regulującej współpracę.

XI.

1.

2.

3.

XII.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW.
WSKAZANIE
OSÓB
UPRAWNIONYCH
DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Wykonawcy mogą zwracać się do zamawiającego oraz zamawiający do wykonawców
z wnioskami, pytaniami lub wyjaśnieniami pisemnie, lub drogą elektroniczną. W treści
pisma bądź w temacie maila prosimy wpisać znak sprawy. Zamawiający nie dopuszcza
składania w formie elektronicznej lub faksem ofert, w tym oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
Osobą uprawnioną przez zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest Anna
Białek, tel. (22) 760-70-09, e-mail: anna.bialek@kobylka.pl (w temacie maila prosimy
wpisać znak sprawy).
Zamawiający zwraca się z prośbą do wykonawców o potwierdzanie odbioru pism (tą
samą formą, którą pismo wpłynęło do wykonawcy). W przypadku braku potwierdzenia,
za datę odbioru pisma zamawiający uzna datę nadania go pocztą elektroniczną.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie przewiduje wadium.
XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
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30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ.
3. Złożenie przez wykonawcę oferty jest tożsame z faktem zapoznania się i akceptacją
dokumentacji przetargowej i nie wnoszenia do niej zastrzeżeń oraz, że wykonawca
uzyskał przed złożeniem oferty przetargowej potrzebne informacje, służące prawidłowej
wycenie prac stanowiących przedmiot zamówienia oraz wszelkie niezbędne informacje
dotyczące ryzyka, trudności oraz wszelkich czynników mogących mieć wpływ na warunki
złożonej oferty przetargowej.
4. W ofercie wykonawca określi podwykonawstwo wskazując część zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz poda firmy podwykonawców.
Zamawiający dopuszcza zmiany w zakresie podwykonawstwa, a zwłaszcza zmianę
zakresu podwykonawstwa, lub zmianę podwykonawcy, lub wprowadzenie
podwykonawcy, jeżeli w ofercie wykonawca zaznaczył, że nie ma zamiaru powierzyć
podwykonawcom żadnego zakresu przedmiotu zamówienia. Niezaznaczenie w ofercie
podwykonawstwa będzie równoznaczne z informacją, że wykonawca nie zamierza
powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.
5. W celu usprawnienia procesu wyboru wykonawcy zamawiający zachęca wykonawców:
1) którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 )), do
złożenia oświadczenia o tym, że nie należą do grupy kapitałowej (w formularzu
oferty). Stosowne oświadczenie w tym zakresie muszą złożyć oddzielnie wszyscy
wykonawcy występujący wspólnie;
2) do dołączania do ofert dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz złożenia stosownego oświadczenia (w formularzu ofertowym).
6. Wykonawca wypełni wszystkie niezbędne „wolne” pola w formularzu oferty.
7. Oferty należy składać na drukach, będących załącznikami do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia (załącznik 1 do SIWZ), ew. na własnych formularzach,
zawierających te same treści. W przypadku złożenia ofert, zawierających inne treści niż
wymagane w załączonych wzorach, a które nie będą oczywistymi omyłkami pisarskimi,
oczywistymi omyłkami rachunkowymi bądź innymi omyłkami, polegającymi na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującymi
istotnych zmian w treści oferty, zamawiający ma obowiązek odrzucić takie oferty (na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Jeżeli treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia bądź załączników budzą wątpliwości, wykonawca może w każdym czasie
przed ostatecznym terminem składania ofert (rozdz. XV ust. 1) zwrócić się do
zamawiającego o wyjaśnienia (art. 38 ust. 1 ustawy PZP).
8. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub
wydruk komputerowy).
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę.
10. Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty były parafowane lub podpisane,
ponumerowane i zszyte.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Wszelkie poprawki lub zmiany w istotnych miejscach oferty muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę w przeciwnym razie oferta ta będzie
podlegać odrzuceniu (oferta niezgodna z SIWZ).
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13. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (np. w kopercie), uniemożliwiającym
zapoznanie się z jej treścią, z oznaczeniem:

Oferta w postępowaniu:
Zimowe utrzymanie ulic na terenie
Miasta Kobyłka w sezonie 2018/2019
Część …………………
Nr sprawy: WZP.271.47.2018
Nie otwierać przed 19 listopada 2018 r., do godz. 14:15
oraz pieczęcią wykonawcy (ew. nazwą i dokładnym adresem).
Złe oznaczenie opakowania może skutkować otwarciem go, zapoznaniem się z treścią
oferty co może spowodować odrzucenie oferty.
14.

Na ofertę składać się powinny:
1) formularz ofertowy (wg wzoru zamawiającego – plik „Załącznik 1 do SIWZ wzór
formularza oferty”) zawierający niezbędne oświadczenia – obligatoryjnie;
2) pełnomocnictwo wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie (np. Spółka
Cywilna, konsorcjum) w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania
w imieniu grupy wykonawców (pełnomocnictwo na czas postępowania i w przypadku
wyboru oferty, wykonania przedmiotu zamówienia);
3) upoważnienie osoby podpisującej ofertę (jeżeli nie wynika to z dokumentów
rejestracyjnych podmiotu), oryginał lub kopia poświadczona notarialnie lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną (nie przez osobę,
której dotyczy upoważnienie).
15. W przypadku, gdyby oferta zawierać będzie informacje, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
wykonawca winien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec w Formularzu oferty –
załącznik nr 1 do SIWZ, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i odpowiednio je oznaczyć zwłaszcza poprzez zaznaczenie takiego
zakresu na pierwszej stronie oferty.
XV.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Kobyłka pok. nr 14 (sekretariat),
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka do dnia 19 listopada 2018 r. do godz. 14:00.
W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką kurierską do zamawiającego, należy
wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) zamawiającemu jest jej wpływ
do miejsca oznaczonego przez zamawiającego, jako miejsce składania ofert (nie termin
nadania). Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieterminowe doręczanie
korespondencji.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 listopada 2018 r. o godz. 14:15 w siedzibie
zamawiającego w Urzędzie Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1 w Sali Konferencyjnej
(pok. nr 1).
3. Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem złożenia zamawiającemu,
przed upływem terminu do składania ofert, wyłącznie pisemnego oświadczenia w tej
sprawie osoby upoważnionej. Zamawiający może zażądać dokumentu/ów
potwierdzającego fakt upoważnienia osoby wycofującej ofertę.
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4. W przypadku, gdy wykonawca chce dokonać zmiany, modyfikacji, uzupełnienia itp.
złożonej oferty może tego dokonać wyłącznie przed upływem terminu do składania ofert.
Pisemne oświadczenie w tej sprawie wraz ze zmianami, modyfikacją, uzupełnieniem itp.
musi zostać dostarczone zamawiającemu w zamkniętej kopercie oznakowanej jak oferta
(jak w rozdz. XIV ust. 13 SIWZ), z dodatkowym widocznym napisem "ZMIANA
OFERTY" w miejsce składania ofert (ust. 1).
5. Oświadczenia składane przez wykonawcę, o których mowa w ust. 3 i 4 muszą być
złożone przed upływem terminu do składania ofert, z zachowaniem zasad dotyczących
składania oferty określonych w SIWZ (np. reprezentacja). Oświadczenia te powinny być
jednoznaczne i niepowodujące wątpliwości zamawiającego, co do ich treści i zamiarów
wykonawcy.
6. Zwrócenie się wykonawcy o wycofanie oferty lub jej zmianę/modyfikację/uzupełnienie
bez zachowania wymogu pisemności (drogą telefoniczną, faksem, elektronicznie,
osobiście przez pracowników wykonawcy lub pisemnie, lecz w formie niespełniającej
powyższych wymogów i inne) nie będzie skuteczne.
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
2.
3.
4.

Cena winna być wyrażona w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
Wykonawca przedstawi stawki (brutto) w zależności od części postępowania za:
Część I:
1) odśnieżanie /płużenie/ ulic (cena za godzinę usługi)
2) posypywanie ulic 25% mieszanką piaskowo–solną (z wliczoną ceną zużytej mieszanki
piaskowo–solnej) (cena za godzinę usługi)
3) odśnieżanie /płużenie/ ulic/ z równoczesnym posypywaniem ulic 25% mieszanką
piaskowo–solną (z wliczoną ceną zużytej mieszanki piaskowo–solnej) (cena za godzinę
usługi)
4) pracę równiarki (cena odśnieżania 1 mb drogi o szer. min 4,0 m)
a następnie dokona działania:
- wymnoży oferowaną stawkę (z kolumny „b”) przez liczbę z kolumny „c” wpisując
wynik w kolumnie „d”,
- doda wszystkie wartości stawek z kolumny „d” i otrzymaną wartość wstawi w komórkę
E „Razem”.
Wartości z kolumny c wynikają z bieżącej obserwacji zamawiającego – dotychczasowej
realizacji poszczególnego rodzaju prac.
Stawki 1-3 w części I są cenami za godzinę wykonywania usługi przy zachowaniu
standardu doprowadzenia do przejezdności dróg ujętych w standardzie IV do przejezdności
w 5 godzin od ustania opadu.
Część II:
1) odśnieżanie /płużenie/ ciągów pieszo-rowerowych i chodników z równoczesnym
posypywaniem 25% mieszanką piaskowo–solną na długości 10 km (z wliczoną ceną
zużytej mieszanki piaskowo–solnej)
2) usuwanie gołoledzi i śliskości zimowej poprzez posypywanie 25% mieszanką
piaskowo–solną ciągów pieszo-rowerowych i chodników na szerokości 1-1,5 m
a następnie dokona działania:
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- wymnoży oferowaną stawkę (z kolumny „b”) przez liczbę z kolumny „c” wpisując
wynik w kolumnie „d”,
- doda wszystkie wartości stawek z kolumny „d” i otrzymaną wartość wstawi
w komórkę E „Razem”.
Wartości z kolumny c wynikają z bieżącej obserwacji zamawiającego – dotychczasowej
realizacji poszczególnego rodzaju prac.
Część III:
sukcesywną dostawę we wskazane przez zamawiającego miejsce 48 ton 25% mieszanki
piaskowo-solnej (cena za 1 tonę mieszanki)
a następnie dokona działania:
- wymnoży oferowaną stawkę (z kolumny „b”) przez liczbę z kolumny „c” wpisując
wynik w kolumnie „d”,
Wartości z kolumny c wynikają z bieżącej obserwacji zamawiającego – dotychczasowej
realizacji dostaw.
5. Otrzymane wartości służą wyłącznie porównaniu ofert i ocenie czy proponowana przez
wykonawcę stawka mieści się w kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
6. W ww. stawkach mieści się całkowity koszt danej usługi.
7. Kwoty należy zaokrąglać do dwóch miejsc po przecinku na zasadach matematycznych.
8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe zgodnie z zasadami matematycznymi uznając
za poprawne zaoferowane stawki z kolumny „b”.
9. W oferowanych stawkach wykonawca uwzględni wszystkie koszty wykonania usługi
objętej stawką.
10. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich
i odbędzie się w oparciu o wystawiane „z dołu”, co miesiąc faktury. Wartość
poszczególnych faktur będzie ustalana na zasadzie przemnożenia odpowiednich stawek
przez ilość godzin/ akcji/kilometrów/ ton realizacji danej stawki.
11. Ww. stawki mogą być podstawą do powierzania wykonawcy ewentualnych zamówień
o których mowa w rozdz. VI SIWZ.
12. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY
OFERT

1. Kryterium oceny:
Część I:
Cena
Skrócenie czasu doprowadzenia ulic standardu IV
do przejezdności
Potencjał sprzętu
Część II:
Cena

waga kryterium:
-

60,00%
20,00%

-

20,00%

-

60,00%
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Czas reakcji

-

40,00%

Część III:
Cena

-

100,00%

Kryterium – Cena część I i II:
C = Cn / Cob * 60,00% * 100
gdzie: C - liczba punktów przyznanych w kryterium cena
Cn - najniższa oferowana cena brutto
Cob - cena brutto w badanej ofercie
Sposób wyliczenia ceny znajduje się w rozdz. XVI SIWZ.
Cenę należy podać w złotówkach do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium – Skrócenie czasu część I doprowadzenia ulic standardu IV do przejezdności
od ustania opadu:
Jeżeli wykonawca zaoferuje skrócenie czasu (doprowadzenie ulic standardu IV do
przejezdności w ciągu 3 godzin od ustania opadu) w kryterium otrzyma 20,00 pkt (S =
20,00).
Jeżeli wykonawca zaoferuje skrócenie czasu (doprowadzenie ulic standardu IV do
przejezdności w ciągu 4 godzin od ustania opadu) w kryterium otrzyma 10,00 pkt (S =
10,00).
Jeżeli wykonawca nie zaoferuje skróconego czasu (będzie realizował doprowadzenie ulic
standardu IV do przejezdności w ciągu 5 godzin od ustania opadu) w kryterium otrzyma 0
pkt (S = 0,00).

Kryterium – potencjał sprzętu część I:
Jeżeli wykonawca zaoferuje realizowanie przedmiotu zamówienia pługopiaskarkami lub
ciągnikami (kryterium nie dotyczy równiarki) nie starszymi niż sprzed 2009 roku (rok
produkcji najstarszej pługopiaskarki lub ciągnika) w kryterium otrzyma 20,00 pkt (Ps =
20,00).
Jeżeli wykonawca zaoferuje realizowanie przedmiotu zamówienia pługopiaskarkami lub
ciągnikami (kryterium nie dotyczy równiarki) w przedziale 2004-2009 (decyduje rok
produkcji najstarszej pługopiaskarki lub ciągnika w kryterium otrzyma punkty na
podstawie tabeli:
Rok produkcji
najstarszej
pługopiaskarki lub
ciągnika
2009 i nowsze
2008
2007
2006
2005
2004 i starsze

Punktacja
Ps =
20 pkt
14
9
5
2
0
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Jeżeli wykonawca zaoferuje realizowania przedmiotu zamówienia pługopiaskarkami lub
ciągnikami (kryterium nie dotyczy równiarki) z 2004 roku i starszymi (rok produkcji
najstarszej pługopiaskarki lub ciągnika ) lub wypełni miejsce w ofercie dotyczące tego
kryterium inaczej niż wg ww. instrukcji lub pozostawi je niewypełnione w kryterium
otrzyma 0,00 pkt (Ps = 0,00).
Kryterium – Czas reakcji część II:
Wykonawca może zaoferować krótszy termin przystąpienia do realizacji zleconych prac
(od 2 godzin do 4 godzin)
Punkty w kryterium „Czas reakcji” będą liczone w następujący sposób:
Zaoferowany czas reakcji
(po ustaniu opadu śniegu)

Punkty
otrzymane
w kryterium
R=
2h
40 pkt.
4h
20 pkt.
Maksymalny czas reakcji to 6 godzin. Jeżeli
wykonawca nie zaoferuje krótszego czasu
reakcji, wówczas nie otrzyma punktów w tym
kryterium (R = 0,00)
Kryterium – Cena część III:
C = Cn / Cob * 100% * 100
gdzie:

C
Cn
Cob

-

liczba punktów przyznanych w kryterium cena
najniższa oferowana cena brutto
cena brutto w badanej ofercie

2. Łączna liczba punktów zostanie wyliczona na podstawie wzoru część I:
P = C + S + Ps
gdzie:
P
C, S, Ps

łączna liczba punktów badanej oferty
punktacja badanej oferty w danym kryterium

3. Łączna liczba punktów zostanie wyliczona na podstawie wzoru część II:
P=C+R
gdzie:
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P

łączna liczba punktów badanej oferty

C, R

punktacja badanej oferty w danym kryterium

4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z największą łączną liczbą punktów.
Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku), liczoną według wzorów.
5. Zamawiający poda przed otwarciem ofert kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

XVIII. INFORMACJE

O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Publikując wynik postępowania zamawiający wskaże dzień, w którym wybrany
wykonawca zobowiązany jest przybyć do siedziby zamawiającego w celu podpisania
umowy, ustalając go zgodnie z zapisami ustawy PZP. Zamawiający może przychylić się
do wniosku wybranego wykonawcy do przesunięcia ww. terminu.
2. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego zgodnie z art. 94 ustawy.
3. Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest do przekazania
zamawiającemu:
1) kopii dowodów rejestracyjnych pojazdów z aktualnymi, obowiązkowymi, okresowymi
badaniami technicznymi, o których mowa w dziale III rozdziale 3 ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 z późn. zm.)
zwaną dalej ustawą prawo o ruchu drogowym (lub innych równoważnych
dokumentów), pojazdów wymienionych w ofercie część I ,
2) kopii polis potwierdzających obowiązkowe ubezpieczenie OC, o którym mowa
w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 473 z późn. zm.) pojazdów wymienionych
w ofercie część I i część II (jeżeli posiada),
3) projektu polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej według
standardu
określonego w załączniku 5 do SIWZ część I i II.
4. W przeciągu 7 dni od wyniku postępowania zamawiający może dokonać wizji pojazdów
wykazanych w ofercie. W razie wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia przedstawionymi pojazdami zamawiający zwróci się z prośbą do wybranego
wykonawcy o przedstawienie innych pojazdów. W przypadku braku porozumienia w tej
kwestii pomiędzy stronami, zamawiający zleci (na koszt wybranego wykonawcy)
wybranemu przez siebie rzeczoznawcy samochodowemu (o którym mowa w art. 79a
ustawy prawo o ruchu drogowym) ocenę, czy wykazanymi pojazdami możliwe jest
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa.
5. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentów wymienionych w ust. 3 pkt 1-3.
6. W przypadku:
a) niezłożenia dokumentów wymienionych w ust. 3 lub
b) nie przedstawienia innych pojazdów, którymi będzie możliwość wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa (w liczbie określanej
w warunku udziału w postępowaniu i o dacie produkcji wskazanej w ofercie) lub
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c) negatywnej opinii rzeczoznawcy samochodowego
zamawiający uzna, że wykonawca uchyla się od podpisania umowy i wybierze kolejnego
wykonawcę (art. 94 ust. 3 ustawy).
7. Wykonawca może dołączyć do oferty dokumenty wymienione w ust. 3.
8. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego zgodnie z art. 94 ustawy.
XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI
UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY,
ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH

1. Wzory umów stanowią załączniki nr 2 do niniejszej SIWZ.
2. Umowy zostaną zawarte z wybranym wykonawcą w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego zgodnie z zapisami ustawy.
3. Umowy zostaną zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków zamawiającego oraz
w oparciu o dane z oferty wykonawcy.
XXI. ŚRODKI

OCHRONY
PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCE
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

WYKONAWCOM

W TOKU

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z art. 179–198g ustawy.

XXII. KLAUZULA
INFORMACYJNA
OSOBOWYCH.

O

PRZETWARZANIU

DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kobyłka,
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, tel. 22 760 70 45;



inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Kobyłka jest Pan Wojciech
Reutt;



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Zimowe
utrzymanie

ulic

na

terenie

Miasta

Kobyłka

w

sezonie

2018/2019

nr

sprawy:WZP.271.47.2018, prowadzonym trybie przetargu nieograniczonego;
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odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;



Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;



obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;



w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;



posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;



nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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XXIII. ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4
Załącznik 5
Załącznik 6

-

OPRACOWAŁ:

wzór formularza oferty (wersja PDF + wersja DOC),
wzory umów,
plan odśnieżania ulic na terenie Miasta Kobyłka,
mapy,
standard ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
opis przedmiotu zamówienia.

SPRAWDZIŁ:

ZATWIERDZIŁ:
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