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Ogłoszenie nr 621541-N-2018 z dnia 2018-09-25 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach: Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu
gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych w okresie zimowym 2018/2019_2”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Szamotułach, krajowy numer identyfikacyjny
631277227, ul. B. Chrobrego 6 , 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.
612924032, e-mail kosickas@zdp-szamotuly.pl, faks 612924032.
Adres strony internetowej (URL): www.zdp-szamotuly.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia

2018-09-25, 12:20

3 z 24

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd412...

Tak
www.zdp-szamotuly.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi dotyczące pracy sprzętu przy
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usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych w okresie zimowym 2018/2019_2”
Numer referencyjny: ZDP.272.22.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
maksymalnej liczby części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
brak ograniczeń

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: IV. Przedmiot zamówienia: Nazwa nadana zamówieniu: „Usługi dotyczące pracy sprzętu
przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach powiatowych w okresie zimowym 2018/2019_2”
Przedmiot zamówienia: Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na
drogach powiatowych w okresie zimowym 2018/2019. Zamówienie zostało podzielone na 3 części –
Pakiety. Pakiet nr 1 Drogi powiatowe na terenie gminy Kaźmierz Drogi powiatowe na terenie gminy
Szamotuły 1. Pług ciężki 1 szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z opadów śniegu 8
godz. dziennie przez okres 11 dni w sezonie zimowym 2018/2019. 2. Pług średni 1 szt. Usługa
dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z opadów śniegu 8 godz. dziennie przez okres 25 dni w
sezonie zimowym 2018/2019. 3. Pług ciągnikowy 1 szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni
dróg z opadów śniegu 8 godz. dzienne przez okres 15 dni w sezonie zimowym 2018/2019. 4.
Równiarka samobieżna 1 szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z opadów śniegu 8 godz.
dzienne przez okres 6 dni w sezonie zimowym 2018/2019. 5. Koparko-ładowarka 2 szt. Usługa
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dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z opadów śniegu 8 godz. dziennie przez okres 8 dni w sezonie
zimowym 2018/2019. 6. Pługo-piaskarka (ład. min. 4,0 t ) 1 szt. Usługa dotyczy oczyszczania
nawierzchni dróg z opadów śniegu oraz usuwanie gołoledzi przez sypanie dróg solą i mieszanką p.
gołoledź przez 30 dni w sezonie zimowym 2018/2019, po 200 km dziennie. Uwaga: Zamawiający
przyjmuje następujące zasady rozliczeń: W pakiecie nr 1: - p. 1- 6 za 1 r/godz. pracy. - p.7 rozliczany
będzie według stawek za 1 km pracy pługo-piaskarek. Pakiet nr 2 Drogi powiatowe na terenie gminy
Obrzycko Drogi powiatowe na terenie gminy Ostroróg Drogi powiatowe na terenie gminy Wronki 1.
Pług ciągnikowy 1 szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z opadów śniegu 8 godz.
dzienne przez okres 15 dni w sezonie zimowym 2018/2019. Uwaga: Zamawiający przyjmuje
następujące zasady rozliczeń: W pakiecie nr 2: - p. 1- 6 za 1 r/godz. pracy. - p. 7 rozliczany będzie
według stawek za 1 km pracy pługo-piaskarek. Pakiet nr 3 Drogi powiatowe na terenie gminy Pniewy
Drogi powiatowe na terenie gminy Duszniki 1. Pług ciężki 2 szt. Usługa dotyczy oczyszczania
nawierzchni dróg z opadów śniegu 8 godz. dziennie przez okres 11 dni w sezonie zimowym
2018/2019. 2. Pług średni 2 szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z opadów śniegu 8
godz. dziennie przez okres 25 dni w sezonie zimowym 2018/2019. 3. Pług ciągnikowy 1 szt. Usługa
dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z opadów śniegu 8 godz. dzienne przez okres 15 dni w
sezonie zimowym 2018/2019. 4. Ładowarka czołowa 1 szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni
dróg z opadów śniegu 8 godz. dziennie przez okres 8 dni w sezonie zimowym 2018/2019. 5. Koparkoładowarka 1 szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z opadów śniegu 8 godz. dziennie
przez okres 8 dni w sezonie zimowym 2018/2019. 6. Ładowacz ład. do 0,50 - 1 szt. Usługa dotyczy
wg. ustaleń i potrzeb ładowania pługo-piaskarek solą i mieszanką p. gołoledź. 5 godz. dziennie przez
70 dni w sezonie zimowym 2018/2019. Czas oczekiwania w czasie trwania akcji 250 godz. Uwaga:
Zamawiający przyjmuje następujące zasady rozliczeń: W pakiecie nr 3: - p. 1- 6 i 8 za 1 r/godz. pracy.
- p. 7 rozliczany będzie według stawek za 1 km pracy pługo-piaskarek. Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach, jeżeli: a) nastąpi zmiana obowiązujących
przepisów – w tym przypadku zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym
zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w
szczególności zmiana stawki podatku VAT w odniesieniu do wynagrodzenia (w takim przypadku nie
może ulec zmianie wartość wynagrodzenia brutto); b) nastąpią zmiany organizacyjne lub formy
prawnej stron, istotne dla realizacji umowy, c) zaistnieje konieczność zrealizowania umowy przy
zastosowaniu innych założeń niż zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, gdyby zastosowanie
przewidzianych dotychczas założeń groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy – w takim przypadku Wykonawca może wnieść o realizację zamówienia przy przyjęciu
odmiennych założeń zapewniających jednak realizację celów zamówienia w stopniu nie mniejszym
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niż dotychczas założony, d) wystąpią inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz
Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy, np. zmiany
prawa, e) zaistnieje konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy – w takim przypadku Wykonawca może wnieść o realizację zamówienia przy
pomocy innych rozwiązań technicznych/technologicznych o równoważnych lub lepszych parametrach
i przedłużenie terminu realizacji o czas niezbędny do zastosowania tych rozwiązań, f) zaistnieją
okoliczności siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które
było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec
mimo dochowania należytej staranności, g) zawsze dopuszczalne są zmiany, o których mowa w art.
144 ust. 1 uPzp, jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie
wobec Zamawiającego. Zmiany winny być uzasadnione i udokumentowane. Wniosek dotyczący ww.
zmian, wraz z uzasadnieniem, Strona występująca zobowiązana jest złożyć drugiej stronie najpóźniej
na 7 dni przed końcem trwania umowy. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania
zamówienia w przypadkach zawinionych przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia okoliczności
uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy, może on ulec odpowiedniemu przedłużeniu o
czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o
okres trwania tych okoliczności. Wszystkie powyższe okoliczności stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody. Wykonawca ma obowiązek przybycia do miejsca załadunku w ciągu jednej godziny od
zawiadomienia telefonicznego. Miejsce załadunku: baza Spółdzielni Kółek Rolniczych, ul. Kolejowa
23, 64-550 Duszniki. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia konkretnych odcinków dróg
wybranemu Wykonawcy w danym pakiecie, celem usprawnienia warunków pracy. Pojazdy muszą być
wyposażone w lokalizatory GPS z funkcją czasu pracy, zatwierdzone przez Zamawiającego oraz
zamontowane i utrzymywane bez dodatkowego wynagrodzenia. Kody dostępu przekazane będą
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy. Sterowanie pługiem z kabiny kierowcy.
Dyspozycję wydawania materiałów do usuwania gołoledzi należy uzgodnić każdorazowo przed
przystąpieniem do pracy z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego. Zamawiający zastrzega
sobie możliwość ograniczenia wydawania materiału do usuwania gołoledzi. Utrzymanie dróg
powiatowych wg standardów zimowego utrzymania. Zamawiający zastrzega sobie prawo w
uzasadnionych przypadkach zmiany sprzętu w pakietach nr 1 - 3, po wyrażeniu zgody Wykonawcy.
PRAWO OPCJI W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji
obejmującego prawo do zwiększenia do 30% ilości wskazanych w formularzu ofertowym - po cenach
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jednostkowych wskazanych w formularzu ofertowym. Łączna cena zamówienia może być zwiększona
do 30% na zasadach prawa opcji. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
skorzystaniu z prawa opcji. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga podpisania aneksu do umowy.
Prawo opcji może być wykorzystane w terminie do 3 m-cy od podpisania umowy. Prawo opcji jest
uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszej
Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. CPV: 90620000-9, 90630000-2 V. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych na 1, 2 lub wszystkie części. Zamawiający dopuszcza
możliwości składania ofert częściowych na wymienione w pakietach od nr 1 – 3 usługi. Zamawiający
dopuszcza możliwość wyboru różnych Wykonawców na poszczególne usługi w danych częściach
zamówienia. Rozpatrywane będą oferty złożone w całości na daną część lub części, lub na wybraną
przez oferenta część przedmiotu w danej części zamówienia. Każda część pakietu stanowi odrębną
część zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, zamiennych. Nie przewiduje się
udzielania zamówień w trybie przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. VI. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia w każdej części: sukcesywnie od podpisania umowy do 30 kwietnia
2019 r.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90630000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 845000,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
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zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: VII. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie
publiczne oraz sposób występowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W
postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie wyłącznie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp; Z postępowania o udzielenie
zamówienia wyklucza się: 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub
nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego
prawomocnie skazano za przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art.
218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
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Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w
art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w
art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 769); 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo,
o którym mowa w pkt 13; 15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub
ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 16) wykonawcę,
który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w
postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 17)
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 18) wykonawcę, który bezprawnie
wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne,
mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 19) wykonawcę, który brał
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także
osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o
świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
wykonawcy z udziału w postępowaniu; 20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł
porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych; 21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 22) wykonawcę, wobec którego orzeczono
tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 23) wykonawców,
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którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą,
że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13
i 14 oraz pkt. 16-21 może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych
i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz
ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres
obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający,
uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna ww. dowody za
wystarczające. 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) kompetencji lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów; Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku. 2) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej; Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku. 3) zdolności technicznej lub
zawodowej: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku. 4. Ocena spełnienia warunków
dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ
zgodnie z kryterium: spełnia - nie spełnia. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało
wykluczeniem z postępowania. 5. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy Pzp zamawiający najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy
2014/24/UE, w świetle którego w procedurach otwartych instytucje zamawiające mogą podjąć
decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i przed
weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji. Nawiązując do powyższego Zamawiający w toku
czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia, nie badając nawet
wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców. W pierwszej kolejności dokonuje Zamawiający
oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów
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oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej),
dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda
przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp. Uwaga: Wykonawcy mogą składać
wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że
będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji. Uwaga:
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadcza za
zgodność z oryginałem kopie dokumentów, które jego dotyczą. Uwaga: Potwierdzenie spełniania
warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie
wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w
systemie: spełnia – nie spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z postawionych warunków
udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Uwaga: W przypadku
przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków, dokumentów, w których
występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia stosowany będzie: średni kurs NBP na
dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, średni kurs
NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
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Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
VIII. Wymagane oświadczenia i dokumenty. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna
lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące
wspólnie. Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na zasadach określonych ustawą – Pzp,
w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz.U.2016, poz. 1126) 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie –
załącznik 2 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie –
oświadczenie składają wszyscy ci Wykonawcy. Oświadczenie musi potwierdzać brak podstaw
wykluczenia z postępowania. 2. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają z wypisów lub odpisów,
wymaga się złożenia odpowiednio upoważnienia wskazującego osobę uprawnioną do
reprezentowania składającego (składających) ofertę w oryginale lub notarialnie poświadczonej
kopii. 3. Formularz ofertowy. 4. Dowód wniesienia wadium w formie niepieniężnej. Zaleca się
złożenie w ofercie dowodu wniesienia wadium w formie pieniężnej. 5. Oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 uPzp Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w formie
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oryginału w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia – Zał. do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca nie należy
do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą. (Opinia: Urząd Zamówień
Publicznych, www.uzp.gov.pl) 6. (Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
publiczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w oryginale lub notarialnie poświadczonej
kopii. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia. Ponadto – zamawiający przed podpisaniem umowy może
żądać kopii umowy podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu. 7. Jeżeli Wykonawca
zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, może załączyć do oferty wypełniony i
podpisany załącznik do SIWZ oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz odpowiednio
wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa np. w nieprzejrzyste folie, w
sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści. Brak wypełnienia ww. obowiązków
skutkować może jawnością całej oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
XIV. Wadium 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I: 1.500,00 zł, Część
II: 1 500,00 zł, Część III – 1500,00 zł wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 2.
Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu – PLN; 2) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu PLN należy wpłacić
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przelewem na następujący rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Duszniki O/Szamotuły, konto nr
55 9072 0002 2004 0440 0208 0016 z dopiskiem: „Wadium, ZIMA-2, nr sprawy:
ZDP.272.22.2018”. Potwierdzenie polecenia przelewu zaleca się dołączyć do oferty. Wadium
uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku wskazanym przez
zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wniesienia wadium w
formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy
złożyć w ofercie. 5. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
musi być nieodwołalne i bezwarunkowe, a w swojej treści musi określać warunki, których
zaistnienie spowoduje powstanie po stronie gwaranta obowiązku zapłaty. Gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać także następujące elementy: a)
nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności
gwarancji. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i musi
obejmować okres związania ofertą. 7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony
w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Prawo zamówień
publicznych. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 9. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień
publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów,
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowoduje brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego
oferta zostanie wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
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Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin przystąpienia do akcji od momentu powzięcia informacji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
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Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wskazano w opisie przedmiotu zamówienia w ogłoszeniu. Wszystkie informacje: www. zdpszamotuly.pl
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
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całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Zamawiający wymaga wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w
ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dniu podpisania
umowy. 3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach: 1) w pieniądzu (złotych polskich); 2) poręczeniach bankowych; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca
zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy
Duszniki O/Szamotuły, konto nr 55 9072 0002 2004 0440 0208 0016, z podaniem tytułu:
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – ZIMA_2, nr sprawy ZDP.272.22.2018” 5. W
przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. W przypadku zaproponowania
przez wykonawcę wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, jak
też poręczeń, muszą one być bezwarunkowe i nieodwołalne. 7. Zamawiający dokona zwrotu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 30 dni od daty wykonania przedmiotu
zamówienia i uznania go przez zamawiającego jako należycie wykonanego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr:

1 Nazwa:

Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach
powiatowych w okresie zimowym 2018/2019_2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 1
Drogi powiatowe na terenie gminy Kaźmierz Drogi powiatowe na terenie gminy Szamotuły 1. Pług
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ciężki 1 szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z opadów śniegu 8 godz. dziennie przez
okres 11 dni w sezonie zimowym 2018/2019. 2. Pług średni 1 szt. Usługa dotyczy oczyszczania
nawierzchni dróg z opadów śniegu 8 godz. dziennie przez okres 25 dni w sezonie zimowym 2018/2019.
3. Pług ciągnikowy 1 szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z opadów śniegu 8 godz.
dzienne przez okres 15 dni w sezonie zimowym 2018/2019. 4. Równiarka samobieżna 1 szt. Usługa
dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z opadów śniegu 8 godz. dzienne przez okres 6 dni w sezonie
zimowym 2018/2019. 5. Koparko-ładowarka 2 szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z
opadów śniegu 8 godz. dziennie przez okres 8 dni w sezonie zimowym 2018/2019. 6. Pługo-piaskarka
(ład. min. 4,0 t ) 1 szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z opadów śniegu oraz usuwanie
gołoledzi przez sypanie dróg solą i mieszanką p. gołoledź przez 30 dni w sezonie zimowym 2018/2019,
po 200 km dziennie. Uwaga: Zamawiający przyjmuje następujące zasady rozliczeń: W pakiecie nr 1: - p.
1- 6 za 1 r/godz. pracy. - p.7 rozliczany będzie według stawek za 1 km pracy pługo-piaskarek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin przystąpienia do akcji od momentu powzięcia informacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Uwaga: Zamawiający przyjmuje następujące zasady rozliczeń: W
pakiecie nr 1: - p. 1- 6 za 1 r/godz. pracy. - p.7 rozliczany będzie według stawek za 1 km pracy pługopiaskarek.
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Część
nr:

2 Nazwa:

Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach
powiatowych w okresie zimowym 2018/2019_2

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 2
Drogi powiatowe na terenie gminy Obrzycko Drogi powiatowe na terenie gminy Ostroróg Drogi
powiatowe na terenie gminy Wronki 1. Pług ciągnikowy 1 szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni
dróg z opadów śniegu 8 godz. dzienne przez okres 15 dni w sezonie zimowym 2018/2019. Uwaga:
Zamawiający przyjmuje następujące zasady rozliczeń: W pakiecie nr 2: - p. 1- 6 za 1 r/godz. pracy. - p. 7
rozliczany będzie według stawek za 1 km pracy pługo-piaskarek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin przystąpienia do akcji od momentu powzięcia informacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Uwaga: Zamawiający przyjmuje następujące zasady rozliczeń: W
pakiecie nr 2: - p. 1- 6 za 1 r/godz. pracy. - p. 7 rozliczany będzie według stawek za 1 km pracy pługopiaskarek.

Część
nr:

3 Nazwa:

Usługi dotyczące pracy sprzętu przy usuwaniu gołoledzi i odśnieżaniu na drogach
powiatowych w okresie zimowym 2018/2019_2
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1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Pakiet nr 3
Drogi powiatowe na terenie gminy Pniewy Drogi powiatowe na terenie gminy Duszniki 1. Pług ciężki 2
szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z opadów śniegu 8 godz. dziennie przez okres 11 dni
w sezonie zimowym 2018/2019. 2. Pług średni 2 szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z
opadów śniegu 8 godz. dziennie przez okres 25 dni w sezonie zimowym 2018/2019. 3. Pług ciągnikowy 1
szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z opadów śniegu 8 godz. dzienne przez okres 15 dni
w sezonie zimowym 2018/2019. 4. Ładowarka czołowa 1 szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni
dróg z opadów śniegu 8 godz. dziennie przez okres 8 dni w sezonie zimowym 2018/2019. 5. Koparkoładowarka 1 szt. Usługa dotyczy oczyszczania nawierzchni dróg z opadów śniegu 8 godz. dziennie przez
okres 8 dni w sezonie zimowym 2018/2019. 6. Ładowacz ład. do 0,50 - 1 szt. Usługa dotyczy wg. ustaleń
i potrzeb ładowania pługo-piaskarek solą i mieszanką p. gołoledź. 5 godz. dziennie przez 70 dni w
sezonie zimowym 2018/2019. Czas oczekiwania w czasie trwania akcji 250 godz. Uwaga: Zamawiający
przyjmuje następujące zasady rozliczeń: W pakiecie nr 3: - p. 1- 6 i 8 za 1 r/godz. pracy. - p. 7 rozliczany
będzie według stawek za 1 km pracy pługo-piaskarek.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-04-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Termin przystąpienia do akcji od momentu powzięcia informacji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przyjmuje następujące zasady rozliczeń: W pakiecie

2018-09-25, 12:20

24 z 24

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bd412...

nr 3: - p. 1- 6 i 8 za 1 r/godz. pracy. - p. 7 rozliczany będzie według stawek za 1 km pracy pługopiaskarek.
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