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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej nazywana SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.),
o wartości szacunkowej, która nie przekracza kwoty określone
w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
na
„Wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg i
ulic Gminy Nowe w okresie od dnia 1.12.2019r. do 31.03.2020r.
oraz od dnia 1.12.2020r. do 31.03.2021r.”

Zamawiający:
Gmina Nowe
Plac Św. Rocha 5
86-170 Nowe
nr tel. 52 33 37 250
Strona internetowa: http://www.bip.gminanowe.pl/
Godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00,
wtorek od 7.00 – 16.00,
piątek od 7.00 do 14.00.

Listopad 2019r.
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Nowe – Plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe,
tel. +48 52 333 72 10; fax. +48 52 332 84 66
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.gminanowe.pl
Referat prowadzący postępowanie: Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska,
tel.
52-3337250
lub
52-3337210,
faks
52-3328466,
e-mail:
fundusze@gminanowe.pl.
Godziny pracy Urzędu Gminy:
poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7ºº - 15ºº
wtorki w godz. od 7ºº - 16ºº
piątki w godz. od 7ºº – 14ºº
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10
ust. 1 w zw. z art. 39, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 z późn. zm.) – zwana dalej „ustawa Pzp”, aktów
wykonawczych do ustawy Pzp - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca
2016 r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1126) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie średniego kursu złotego w
stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 poz. 2477), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w
sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 poz. 2479 z
późn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwaną dalej
„SIWZ”.
2. Do udzielenia przedmiotu zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące usług.
3. Szacunkowa wartość zamówienia publicznego nie przekracza równowartości kwoty
221 000 euro.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Nazwa zamówienia: „Wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg i ulic
gminnych Gminy Nowe w okresie od 01 grudnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r. oraz
od dnia 01 grudnia 2020r. do dnia 31 marca 2021.”
2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90620000-9 –
Usługi odśnieżania; 90630000-2 – Usługi usuwania oblodzeń; 90610000-6 – Usługi
sprzątania i zamiatania ulic.
3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.
4. Opis przedmiotu zamówienia:
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1) Zimowe utrzymanie dróg są to czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności
oraz ograniczenie zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych śliskością zimową
oraz czynności dodatkowe jak odśnieżanie i zwalczanie śliskości na ulicach, drogach,
chodnikach, odśnieżanie chodników i parkingów. Do utrzymania zimowego dróg zalicza
się:
a) usuwanie śniegu (mechaniczne i ręczne)- zapobieganie powstawaniu śliskości dróg,
ulic, chodników i parkingów;
b) zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków
chemicznych lub materiałów nie chemicznych (uszorstniających);
c) prace porządkowe.
2) Słowniczek niektórych pojęć użytych w SIWZ pojęć. Zamawiający rozumie pod
następującymi pojęciami:
a) śliskość zimowa- zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na
nawierzchniach drogowych warstwy lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu.
Rozróżnia się następujące formy śliskości zimowej w zależności od warunków
powstawania, a mianowicie gołoledź, lodowica (oblodzenie), zlodowaciały lub ubity
śnieg, śliskość pośniegowa;
b) gołoledź jest to warstwa lodu o grubości do 1 mm, powstała na skutek opadów, mgły
roszącej, mżawki lub deszczu na nawierzchnię o ujemnej temperaturze;
c) lodowica (oblodzenie) jest to warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów powstała
z zamarznięcia nie usuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze stopnienia śniegu,
lodu lub opadu deszczu;
d) zlodowaciały lub ubity śnieg jest to warstwa śniegu w postaci przymarzniętej do
nawierzchni, zlodowaciałej lub ubitej nieusuniętej warstwy śniegu o grubości do kilku
centymetrów zalegającej nawierzchnię warstwy o znacznej grubości ze zlodowaciałą
lub ubitą górną częścią tej warstwy;
e) śliskość pośniegowa jest to śliskość powstała wskutek nie usunięcia z nawierzchni
śniegu, który pod wpływem intensywnego ruchu kołowego i zmiennych warunków
temperaturowych zostaje ubity, a górna warstwa lodowacieje.
3) Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może zlecić Wykonawcy
prowadzenie prac, o których mowa w pkt 1 lit. a), na innych niż gminne drogach, ulicach
i chodnikach znajdujących się w obrębie Miasta Nowe.
4) Materiały.
a) Wykonawca realizując przedmiot zamówienia winien kierować się postanowieniami
wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r.
w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na
drogach publicznych oraz ulicach i placach;
b) Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i łagodzenia śliskości zimowej na drogach
stosuje się mieszanki środków nie chemicznych (piasek) i chemicznych.
Podstawowym materiałem do zwalczania śliskości i gołoledzi jest mieszanka piasku i
soli drogowej (chlorku sodu) w proporcji wagowej: 80% piasek i 20% sól drogowa;
c) Wykonawca zobowiązany jest do zgromadzenia odpowiedniej ilości piasku i soli
drogowej oraz do przygotowania mieszanek;
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d) Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, ustawi na terenie miasta do 40 sztuk
pojemników na mieszankę piasku i soli drogowej. Wykonawca zobowiązany jest do
zapewnienia wyżej wymienionych pojemników. Wykonawca zobowiązany jest do
systematycznego uzupełniania mieszanki piasku i soli w pojemnikach;
e) Ogólne warunki stosowania środków chemicznych, o których mowa powyżej na
drogach, ulicach, chodnikach, parkingach i schodach:
- sól drogową, mieszankę piaskowo- solną stosuje się do usunięcia gołoledzi i
oblodzenia, a także do zapobiegania powstawaniu oblodzenia i śliskości
pośniegowej,
- sól drogową oraz mieszankę piaskowo-solną stosuje się po mechanicznym
usunięciu śniegu,
- rozrzut soli drogowej oraz mieszanki piaskowo- solnej powinien następować w
pasie jezdni,
- rozrzut mieszanki piaskowo- solnej powinien następować w pasie chodników,
- w obrębie Rynku oraz na chodnikach w strefie starego miasta w pierwszej
kolejności należy stosować piasek (bez dodatku soli).
5) Wykonawca, na zlecenie Zamawiającego, usunie śnieg zalegający na jezdniach i
poboczach dróg oraz na obiektach towarzyszących jakimi są zatoki autobusowe i
parkingi, jeżeli zaleganie śniegu powoduje zakłócenie płynności ruchu i/lub uniemożliwi
parkowanie samochodów.
6) Wykonawca, na zlecenie Zamawiającego, we wskazanym przez Zamawiającego zakresie
zrealizuje prace porządkowe np. opróżnianie koszy ulicznych, sprzątanie ulic i placów,
zbieranie zanieczyszczeń, zebranie i usunięcie użytego w „akcji zimowej” piasku z
chodników, dróg, ulic, parkingów i schodów, czyszczenie wiat przystankowych i słupów
ogłoszeniowych.
2. Podział Gminy na strefy
1) Teren Gminy Nowe został podzielony na cztery strefy kolejności odśnieżania dróg i ulic
oraz zwalczania śliskości i gołoledzi.
2) Szczegółowy wykaz ulic/chodników/schodów/dróg gminnych/parkingów zaliczonych do
poszczególnych stref znajduje się w załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ.
3. Czas, w jakim Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań zmierzających do
usuwania skutków opadów śniegu i zwalczania śliskości i gołoledzi
1) W I strefie zimowego utrzymania- niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 minut od
momentu ustania opadów śniegu i/lub przyczyn powodujących śliskość. Decyzję o
podjęciu działań Wykonawca podejmuje: samodzielnie, jeżeli opady śniegu lub śliskość
wystąpią w soboty i dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni robocze w godzinach
pomiędzy 22.00 a 6.00; po uzgodnieniu (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub SMS) z
przedstawicielem Gminy, jeżeli opady śniegu lub śliskość wystąpią w dni robocze w
godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00.
2) W II strefie zimowego utrzymania- nie później niż w ciągu 120 minut od momentu
ustania opadów śniegu i/lub przyczyn powodujących śliskość i gołoledź. Decyzję o
podjęciu działań Wykonawca podejmuje: samodzielnie, jeżeli opady śniegu lub śliskość
wystąpią w soboty i dni ustawowo wolne od pracy oraz w dni robocze w godzinach
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pomiędzy 22.00 a 6.00; po uzgodnieniu (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub SMS) z
przedstawicielem Gminy, jeżeli opady śniegu lub śliskość wystąpią w dni robocze w
godzinach pomiędzy 6.00 a 22.00.W III i IV strefie zimowego utrzymania- wyłącznie na
zlecenie zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną).
3) Pozostałe prace, określone w zakresie rzeczowym usługi- wyłącznie na zlecenie
zamawiającego (pisemnie lub pocztą elektroniczną).
4. Pozostałe warunki realizacji zamówienia
1) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji sytuacji pogodowej
oraz monitorowania stanu dróg.
2) Osobami upoważnionymi do podejmowania decyzji (prowadzenia uzgodnień, zlecenia
prac) w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego są:
a) Burmistrz Nowego;
b) Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
3) Wykonawca, w czasie świadczenia usługi, ma obowiązek znać i stosować obowiązujące
przepisy dotyczące ochrony środowiska (przyrody), prawa wodnego, o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, prawa o ruchu drogowym, o odpadach, o drogach
publicznych, prawa budowlanego i inne związane z zakresem wykonywanych prac.
4) W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest
i będzie odpowiedzialny wobec zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one
wynikać z wad w wykonaniu przedmiotu umowy lub z powodu niedołożenia należytej
staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu
umowy;
5) Przez odśnieżanie i posypywanie 1 km drogi należy rozumieć odśnieżanie i posypywanie
nawierzchni drogi na całej szerokości wraz z poboczem na długości 1 km;
6) Na drogach jednojezdniowych odśnieżanie należy rozpoczynać od osi jezdni;
7) Wykonawca podczas prowadzenia prac zobowiązany jest zapewnić drożność skrzyżowań
(wszystkie wjazdy na skrzyżowanie muszą być przejezdne);
8) Odśnieżanie zatok autobusowych odbywa się w trakcie prowadzenia odśnieżania na
drodze;
9) Parkingi odśnieża się po zakończeniu prac związanych z odśnieżaniem jezdni głównych
lub jednocześnie, jeśli warunki pogodowe na to pozwalają;
10) Działalność mającą na celu zapobieganie gołoledzi należy rozpocząć po stwierdzeniu
przez Wykonawcę, że temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza
od -6 do +1ºC, a względna wilgotność powietrza osiągnęła 85% i dalej wzrasta.
5. Zatrudnienie na umowę o pracę
1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, osób bezpośrednio związanych z
wykonywaniem prac obejmujących czynności w zakresie:
a) odśnieżanie ręczne dróg i ulic,
b) odśnieżanie ręczne chodników,
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c) zwalczanie śliskości i gołoledzi na drogach, ulicach i chodnikach,
d) obsługa sprzętu zaangażowanego w wykonanie usługi,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy. Zgodnie z treścią art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks prac- przez nawiązanie stosunku pracy pracownik
zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a
pracodawca do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. W projekcie umowyzałącznik do SIWZ zawarte zostały zasady dotycząc: a) sposobu dokumentowania
zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.
2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania
czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 6 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 14
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o
pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia
2018.05.24) oraz 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) tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę powinny być możliwe do
zidentyfikowania;
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4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 6 czynności zamawiający
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w
wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 6 czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
6) Uwaga: w przypadku nagłych zjawisk atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu
ruchu drogowego i ruchu pieszych Wykonawca lub Podwykonawca może zlecić
wykonywanie pracy na podstawie innych krótkoterminowych umów niż umowa o pracę.
IV. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie od dnia 1 grudnia 2019r. do dnia 31
marca 2020r. oraz od dnia 1 grudnia 2020r. do dnia 31 marca 2021r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu dotyczące:
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje wymagań względem wyżej wymienionego warunku.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje wymagań względem wyżej wymienionego warunku.
3) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) W zakresie zdolności zawodowej Wykonawca winien spełniać warunek dotyczący
doświadczenia według następującego:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał lub wykonuje nieprzerwanie w ciągu
następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej jedną usługę polegającą na zimowym
utrzymaniu dróg i ulic o wartości usługi, co najmniej 80 000,00 zł lub dwóch usług
polegających na zimowym utrzymaniu dróg i ulic, o wartości każdej z usług, co
najmniej 40 000,00 zł
b) W zakresie zdolności technicznej Wykonawca winien dysponować sprzętem i
środkami transportu wymienionymi poniżej:
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- samochód ciężarowy z pługiem odśnieżającym i piaskarką – minimum 1 szt.
- ciągnik rolniczy z pługiem odśnieżającym – minimum 3 szt.
- odśnieżnik spalinowy – minimum 2 szt.
- samochód ciężarowy o ładowności minimalnej 5 ton – minimum 1 szt.
- samochód ciężarowy o ładowności do 3,5 tony – minimum 3 szt.
- solarka – 1 szt.
- koparko - ładowarka – 1 szt.
W przypadku składania ofert przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) warunki z ppkt 3) mogą być spełnione łącznie przez składających
wspólną ofertę.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
W przypadku wykonania usług, których wartość wyrażona jest w innej walucie niż PLN, walutę
tę należy przeliczyć na PLN według kursu NBP na dzień publikacji w BZP ogłoszenia o
zamówieniu. Kurs walut należy ustalić wg. tabeli kursów średnich walut obcych
opublikowanych na stronie www.nbp.pl.
Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach innych podmiotów pod warunkiem, że podmioty te zrealizują usługę , do
realizacji których te zdolności są wymagane.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia
- nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych
przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
Dysponowanie zasobami innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a – 22d ustawy
Pzp.
2. nie podlegają wykluczeniu:
1) art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Pzp.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1. Etap I.
1) W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany
jest złożyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, zgodnie z
załącznikami nr 2 i 3 do SIWZ.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenia, o których mowa w punkcie 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy
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z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
3) Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza zobowiązanie
innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia– Załącznik Nr 4 (zobowiązanie tych podmiotów powinno
być złożone w oryginale).
4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania – w zakresie w jakim
powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informację
o tych podmiotach w oświadczeniach, stanowiących załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.
5) Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca, który zamierza powierzyć część
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do
wykluczenia zamieszczał informację o podwykonawcach w Załącznikach nr 2 i 3.
Informacje o części zamówienia jaką zamierza powierzyć podwykonawcom,
Wykonawca zamieszcza w formularzu ofertowym.
2. Etap II.
Wykonawca oraz wykonawcy występujący wspólnie w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji o jakiej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp
(informacja z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku przynależności do
jakiejkolwiek grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5)
3. Etap III.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie
Wykonawcę lub Wykonawców występujących wspólnie, których oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie
aktualnych na dzień złożenia oferty, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.: W celu potwierdzenia spełniania
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznych lub zawodowych Wykonawca złoży:
1) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz z załączeniem dowodów 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 albo wniosków o dopuszczenie udziału
w postępowaniu. Proponuje się aby wykaz usług sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 6
do SIWZ.
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2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, że dokument, o którym mowa w ppkt 1)
znajduje się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia
okoliczności, o którym mowa art. 25 ust. 1 pkt. 1 korzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne.
4. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22a ustawy Pzp:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniana warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych.
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowadniać 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- zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą zgodnie z treścią
załącznika nr 4 do SIWZ.
5. Wykonawcy występujący wspólnie
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym składają pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla
ustanowionego przez nich pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione
w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3) Oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być
podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców
występujących wspólnie.
4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z
Pełnomocnikiem jako reprezentantem Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia.
5) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie zostanie wybrana,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego
umowy regulującej współprace tych wykonawców.
6) Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy
zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania:
a) W ofercie, w części, gdzie należy wpisać nazwę i adres Wykonawcy należy wpisać
dane Wykonawców składających wspólną ofertę z zaznaczeniem słowa „Oferta
wspólna”, tak aby z treści tego zapisu jednoznacznie wynikało, kto składa ofertę.
6. Powierzenie części zamówienia podwykonawcom.
1) Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, jeśli Wykonawca przed
złożeniem oferty posiada taką wiedzę lub na etapie realizacji zamówienia, części
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zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku usług obejmujących przedmiot
zamówienia, a także zgodnie z art. 36b ust.1b Pzp dostaw, które mają być wykonywane
w miejscu podlegającemu bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, Wykonawca
przed przystąpieniem do wykonania zamówienia o ile będą już znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktów z nimi.
Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszystkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację zamówienia. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na zasoby którego Wykonawca powołuje się zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ,
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na zasoby którego Wykonawca powoływał się trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania
części zamówienia na usługi nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie
Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 Pzp, lub
oświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec tego podwykonawcy
zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany będzie zastąpić tego
podwykonawcę lub zrezygnować z wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wprowadza
żadnych ograniczeń w zakresie podwykonawstwa, o których nowa w art. 36 a ust.2 pkt
1 Pzp.
2) Szczegółowo kwestie dotyczące podwykonawstwa oraz wymagań dotyczących umowy
o podwykonawstwo zostały uregulowane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr
8 do SIWZ.
7. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa
w art. 24 aa Pzp.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,
osobiście, za pośrednictwem posłańca, za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług elektronicznych.
2. Dane kontaktowe
Gmina Nowe
Faks +48 523328466
Adres poczty elektronicznej: fundusze@gminanowe.pl
Strona Internetowa Zamawiającego: http://bip.gminanowe.pl/
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z dokumentami/
oświadczeniami/pełnomocnictwami składanymi z ofertą, a także zmiany, wycofania oferty
oraz pozostałych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w Rozdziale VI SIWZ. Jeżeli
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4.

5.

6.

7.

Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pomocą faksu lub maila – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania. Wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomocą faksu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej uważa się za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem określonego terminu.
Jeżeli pomimo żądania potwierdzenia faktu otrzymania wniosku, zawiadomienia oraz innej
informacji faksem lub drogą elektroniczną Wykonawca nie dokona takiego potwierdzenia,
Zamawiający jako potwierdzenie uzna raport z nadania faksu i wydruk z nadania pisma
drogą elektroniczną. Niniejsza SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej w dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 Pzp
pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynął po połowie terminu składania wniosków, o którym mowa powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpatrywania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom,
którzy zadali pytania oraz zamieści na stronie internetowej http://bip.gminanowe.pl/.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.gminanowe.pl/.
Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny
będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert i poinformuje o tym wykonawców za pośrednictwem strony internetowej.
Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: Panią Magdalenę
Podgórską.

VIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 Pzp żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem do banku:
87 8173 0005 2001 0000 0303 0003
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania
na rachunku Zamawiającego.
5. Potwierdzoną kopie dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca winien kopię
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
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wpiąć do oferty, a oryginał dokumentu złożyć przed upływem termonu składania ofert w
siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy, Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, pokój nr 26.
7. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46
ustawy Pzp.
8. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt.2b) do 2e), musi zawierać następujące
elementy:
1) wskazanie gwaranta poręczenia/gwarancji - Podmiot wystawiający poręczenie lub
gwarancję;
2) wskazanie podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji - Wykonawca w
imieniu, którego ustanowiono poręczenie/gwarancję;
3) wskazanie beneficjenta poręczenia/gwarancji, tj. Gminę Nowe.
4) określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja,
5) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia Zamawiającemu kwoty poręczenia/gwarancji Gwarant musi oświadczyć, że zapłaci Zamawiającemu kwotę gwarancji/poręczenia w
przypadku, gdy Zamawiający złoży gwarantowi oświadczenie, że kwota gwarancji
/poręczenia jest mu należna na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 Pzp,
6) bezwarunkowość dysponowania gwarancją - Poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest
do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na konto wskazane przez
beneficjenta, na pierwsze żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest
mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4 a i 5 prawa
zamówień publicznych,
7) nieodwołalność poręczenia/gwarancji - Gwarant nie może odwołać zobowiązania
wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji,
8) określenie prawa i miejsca rozstrzygania sporów dotyczących poręczenia/gwarancji wszelkie spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego,
9) określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji - prawa z
poręczenie/gwarancji muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
10. Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z postanowieniami SIWZ lub zawierające
postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Zamawiającego, jest
równoznaczne z nie wniesieniem wadium.
IX. Termin związania ofertą
1. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od ostatecznego 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.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
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4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą
orzeczenia.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Opakowanie i adresowanie oferty. Ofertę należy umieścić w zamkniętym,
nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:
Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).
Adresat:
Gmina Nowe, ul. Plac Św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe
OFERTA na zadanie pn.: „Wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg i ulic gminnych Gminy
Nowe w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 31.03.2020r. oraz od dnia 01.12.2020r. do dnia 31.03.2021r.”
NIE OTWIERAĆ PRZED
15 listopada 2019r. godz. 09:15

2. Podpisy. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:
1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie
prawnym;
2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez
osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.
3. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy
dołączyć tłumaczenie na język polski;
2) dane osób potwierdzających zgodność dokumentu z oryginałem powinny być czytelne.
Oznacza to, że na dokumencie powinna być umieszczona imienna pieczęć osoby i podpis
lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem osoby.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być
oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ– TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA.
Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
osobno) oraz podanie w formularzu ofertowym, które strony oferty objęte są tajemnicą
przedsiębiorstwa,
2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie
później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz
wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie
może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
5. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych
w niniejszej SIWZ,
3) oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim.
6. Zaleca się, aby:
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1) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do
oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub
posiadającą Pełnomocnictwo,
2) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana
i oznaczona kolejnymi numerami,
3) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
4) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi
Załącznik Nr 1 do SIWZ),
7. Zmiana / wycofanie oferty:
1) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert
zmienić lub wycofać ofertę;
2) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić
Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert;
3) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w Rozdziale VII niniejszej SIWZ
oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/ „WYCOFANIE OFERTY”;
4) do pisma o wycofaniu oferty należy załączyć dokument, z którego wynika prawo osoby
podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
8. Zwrot oferty bez otwierania:
1) ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci
Wykonawcy;
2) w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert
zamawiający zwróci złożone oferty.
9. W sytuacji gdy wybór oferty Wykonawcy prowadził będzie do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca
zobowiązany jest poinformować o tym zamawiającego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Powstanie
obowiązku podatkowego u zamawiającego może wynikać z takich okoliczności jak:
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import usług lub towarów, z którymi wiąże się
analogiczny obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen
ofertowych podatku od towarów i usług czy mechanizmu odwróconego obciążenia
podatkiem VAT.
10.Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą
w złotych polskich (PLN).
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres: Gmina Nowe, Plac św. Rocha 5, 86 – 170
Nowe, pokój nr 26, w terminie do dnia 15 listopada 2019 roku, godz. 09:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w Gmina Nowe, Plac św. Rocha 5, 86 – 170 Nowe, w pok. nr 30
dnia 15 listopada 2019 roku, godz. 09:15.
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie http://bip.gminanowe.pl/
informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cenach, terminach
wykonania zamówienia, okresie gwarancji warunkach płatności zawartych w ofertach.
4. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty
do Zamawiającego.
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XII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu
ofertowym".
2. Ceny wykazane w formularzu ofertowym są cenami ostatecznymi, obejmującymi wszystkie
koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT.
3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszej specyfikacji, obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu
należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu
zamówienia.
4. Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być wyrażona w złotych polskich.
5. 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. Brak pisemnej informacji w ofercie o powstaniu
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a Pzp, traktuje
się jako brak takiego obowiązku.
6. Cena winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
(tj. z dokładnością do 1 grosza), przy czym Zamawiający przypomina, że obowiązujące
matematyczne zasady zaokrąglania są następujące:
1) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że: np. wartość 0,155 musi zostać
zaokrąglona do 0,16),
2) w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas
wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że: np. wartość 0,154 musi zostać
zaokrąglona do 0,15); Wykonawcy przy dokonywaniu wszelkich obliczeń muszą
przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie
Zamawiający dokona poprawek zgodnie z wyżej przedstawionymi zasadami.
XIII. Opis kryterium, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert
określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów:
Nr:
1
2

Nazwa kryterium:
Cena (Pc)
Aspekty środowiskowe (Pa)

Waga:
60,00%
40,00%
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Punkty będą liczone według następujących wzorów:
Wzór
Najniższa cena pozycji
PC= ------------------------------- x waga pkt
Cena badanej pozycji
Kryterium cena będzie rozpatrywana według wag do poszczególnych pozycji
zawartych w formularzu oferty:
1) samochód ciężarowy z pługiem odśnieżającym i piaskarką lub sprzęt
równoważny: waga 7 pkt,
2) ciągnik rolniczy z pługiem odśnieżającym lub sprzęt równoważny: waga 7 pkt,
3) Odśnieżnik spalinowy: waga 7 pkt,
4) Solarka: waga 6 pkt,
5) samochód ciężarowy o ładowności minimalnej 5 ton: waga 6 pkt,
6) samochód ciężarowy o ładowności do 3,5 tony: waga 6 pkt,
7) koparko-ładowarka: waga 6 pkt,
8) wartość roboczogodziny pracownika: waga 6 pkt ,
9) materiały użyte do akcji zimowej:
a) piasek z solą drogową: waga 3 pkt,
b) piasek: waga 3 pkt,
c) sól drogowa: waga 3 pkt.
Wartość punktów oferty w niniejszym kryterium określa się jako sumę punktów
otrzymanych w poszczególnych pozycjach zawartych w formularzu oferty. Liczba punktów
zostanie określona zgodnie ze wzorem określonym powyżej. Łączna liczba punktów w
kryterium Cena zostanie przyznana po zsumowaniu punktów za poszczególne pozycje
składające się na kryterium cena
Nr kryterium:
1

2
Waga 40 pkt
Kryterium „aspekty środowiskowe” będzie rozpatrywane na podstawie podanej
informacji o liczbie pojazdów z normą Euro III, IV, V lub VI objętych przedmiotem
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Z uwagi na ograniczenie niskiej emisji Zamawiający wprowadza kryterium aspektu
środowiskowego. Wykonawca, otrzyma punkty jak niżej, jeżeli zapewni przy wykonaniu
zamówienia:
a) Więcej niż 1 pojazd z normą Euro III, IV, V lub VI- otrzyma dodatkowo 40 pkt;
b) Minimum 1 pojazd z normą Euro III, IV, V lub VI- otrzyma dodatkowo 20 pkt;
c) Jeżeli żaden z pojazdów wykorzystywanych przy realizacji zamówienia nie będzie
spełniał normy Euro III, IV, V lub VI- otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium.
Wykonawca, który w kryterium „Aspekty środowiskowe” otrzyma określoną ilość punktów,
zobowiązany będzie w całym okresie realizacji zamówienia zapewnić jego realizację przy
użyciu stosownej do otrzymanej punktacji liczby pojazdów z odpowiednią normą Euro. Nie
zapewnienie minimum ww. aspektów zgodnie ze złożoną ofertą spowoduje rozwiązanie
umowy z winy wykonawcy i naliczenie stosownych kar umownych.
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Przypadku braku wskazania w formularzu ofertowym oświadczenia w zakresie
wykonywania zamówienia przy użyciu w/w pojazdów spełniających wymagania
odpowiedniej normy Euro, Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów w niniejszym
kryterium.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
ofert wybiera ofertę z najniższa ceną.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
7. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo, z
wyodrębnieniem należnego podatku VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Cena oferty jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy z 9 maja 2014 roku o
informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915, z późn. zm.)
9. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
10.Cena nie ulega zmianie przez okres trwania umowy za wyjątkiem sytuacji opisanych w
umowie.
11.Zgodnie z art. 93 ust. 1c Pzp, w przypadku, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli
którykolwiek z Wykonawców złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od
towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności
wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
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2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2),
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
zamawiający uznał za niewystarczające.
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1) i 4) na stronie
internetowej www.bip.gminanowe.pl
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli ich ujawnienie
byłoby sprzeczne z ważnym interesem publicznym.
5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
6. Wykonawca do dnia podpisania umowy zobowiązany jest do:
1) dostarczenia zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności wskazane
w opisie przedmiotu zamówienia są lub będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę,
zarówno przez Wykonawcę jak i Podwykonawcę.
7. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
określony w art. 94 ustawy. Będzie to termin nie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostanie
przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 10 dni, jeżeli informacja
zostania przekazana w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem
ww. terminu w okolicznościach, o których mowa w art. 94 ust. 2.
8. Zamawiający zastrzega sobie, iż Wykonawca, którego oferta uznana zostanie jako
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy może zostać zobowiązany do przedłożenia
umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą
przesłanki unieważnienia postępowania o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy prawo
zamówień publicznych.
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający NIE wymaga wniesienia zabezpieczenia.
XVI. Istotne dla stron postanowienia umowne
W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta umowa wg. wzoru umowy
stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ.
Ewentualne zmiany umowy opisane są w § 3 wzoru umowy oraz w przypadku
podwykonawstwa w § 6 wzoru umowy.
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XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie
1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy prawo zamówień publicznych
przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, a także (wobec ogłoszenia
o zamówieniu lub SIWZ) organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 4
ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Wyżej wymienionym podmiotom przysługuje prawo do skorzystania ze środków ochrony
prawnej w postaci:
1) Odwołania przysługującego wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie
wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci
papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2) Poinformowania Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej
przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy prawo
zamówień publicznych.
3) Skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, na orzeczenie
Krajowej Izby Odwoławczej.

XVIII. Postanowienia końcowe
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wzglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do
protokołu (które są jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez
uczestników postępowania.
2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.
3. Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4. W przypadku protokołu lub załączników sporządzanych w postaci papierowej, jeżeli z
przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje
sposób, w jaki mogą być one udostępnione.
5. Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub
utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu
treści złożonych ofert.
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6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
XIX. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO o przetwarzaniu danych
osobowych w celu związanym z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dotyczący przetwarzania danych osobowych w związku
z udzielaniem zamówień publicznych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) – dalej zwanej „ustawą
Pzp”.
2. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (Dz. U. UE. L. 2016, nr 119, s. 1 ze zm.), zwanego dalej
„RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowe z siedzibą mieszczącą
się pod adresem: Plac Św. Rocha 5, 86-170 Nowe, tel. 523337210 – reprezentowany
przez Burmistrza Nowego, zwanego dalej „Administratorem” lub „Zamawiającym”;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan
skontaktować się pod adresem e-mali: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując
korespondencję pod adres siedziby Administratora;
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia, opisanego w art. 2 pkt 7a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm. – zwaną dalej „Pzp”),
„Wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg i ulic gminy Gminy Nowe
w okresie od dnia 1.12.2019r. do 31.03.2020r. oraz od dnia 1.12.2020r. do
31.03.2021r.””, zwanego dalej „zamówieniem”;
4) Pani/Pana danych osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO –
jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na
mocy przepisów ustawy Pzp, Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz innych przepisów prawa;
5) W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 3, odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem są
współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Administratora
dane osobowe, jako podmioty przetwarzające;
c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.
6) Administrator nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowych/ma zamiar przekazać Pani/Pana dane
osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
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7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu
określonego w ust. 3. Zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp zamawiający przechowuje protokół
wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność. Jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, zamawiający przechowuje umowę przez cały czas umowy. Ponadto
dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.), akty wykonawcze do tej ustawy oraz inne przepisy
prawa;
8) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych
przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do otrzymania kopii danych
podlegających przetwarzaniu, przy czym, gdyby wykonanie tego obowiązku przez
Zamawiającego, wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może
żądać od Pani/Pana, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na
celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podanie nazwy lub daty postępowania
(zakończonego postępowania) o udzielenie zamówienia .
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych które są nieprawidłowe, a także
prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych - przy czym
skorzystanie przez Panią/Pana, z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp ani naruszać integralności protokołu oraz jego załączników .
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w następujących
przypadkach:
• gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
• jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
• Administrator nie potrzebuje już danych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
• Jeżeli wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec
przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po
stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu- przy czym, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu , a nadto od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych spowoduje ograniczenie
przetwarzania tych danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do
protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w
załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO.
9) W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych nie
przysługuje Pani/Panu:
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a) prawo do usunięcia danych osobowych, gdyż na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), d) oraz
e) RODO – prawo to nie ma zastosowania w związku z przetwarzaniem danych w celu
wskazanym w ust. 3;
b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21
RODO, gdyż nie ma ono zastosowania, jeżeli podstawę prawną przetwarzania tych
danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) prawa do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 RODO.
10) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie
danych osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach Pzp, w
szczególności wykluczeniem z postępowania o udzielenie zamówienia, w myśl art. 24
ust. 1 pkt 12 Pzp.
12) Nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 RODO.
3. Zgodnie z treścią art. 8a ust. 2 -4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), informujemy iż:
1) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
2) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
3) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
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