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Znaksprawy: IG.271.39.2018

Nazwa zadania: ̂ mowe utrzymanie df6g na terenie Gminy Ostrdw Mazowiedca*

I. Nazwa i adres Zamawiajqcego.

Gmina Ostr<5w Mazowiecka

ul. gen. Wtadysiawa Sikorskiego 5

07-300 Ostrbw Mazowiecka

gmina Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieckie

II. Tryb udzielenia zamowlenia.

Post^powanie prowadzone jest w trybie przetaigu nieograntaonego o wartoSci szacunkowej ponizej
kwot okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z pozn. zm.), zwanej dafej ..ustawy
Pzp".

III. Opis przedmiotu zamdwienla.

1. KodCPV; 90.62.00.00-9., 90.63.00.00-2

2. Przedmiotem zamdwienia jest: prowadzenie zimowego utrzymania drdg gminnych oraz
powiatowych na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka w 2019 roku, polegaj^cego na odsniezaniu

drdg i zwalczaniu gotoiedzi. Przedmfot zamdwienia winien byd wykonywany tak, aby zapewnid
przejezdnosc calg szerokosciq nawierzchni, ograniczyd zaktdcenia pfynnoSci ruchu drogowego.
W tym cetu wykonawca winien likwidowad iliskoid na caiej szerokosci drdg a przede wszystkim na
odcinkach decydujqcych o mozliwosci ruchu - niebezpieczne zakr^ty 1 podjazdy, skrzyzowania

z drogami twardymi oraz na przystankach autobusowych. Dojazd sprz^tu do i z miejsca wskazanej
pracy przez Zamawiajqcego odbywa si^ na koszt wykonawcy. Materiat do zwalczania gotoiedzi jest
materiatem wykonawcy. Terminy i zakres odSniezania drdg uzaleznione b^q od warunkdw

atmosferycznych i przekazywania informacji od pracownika Urz^du Gminy.

3. Czas reakcji od momentu otrzymania polecenia od Zamawiajgcego wynosi nie dtuzej niz 2 godziny,

chyba ze Zamawiaj^cy zleci inaczej.

4. Zamdwienia udziela si^ w 2 (stownie: dwdch) cz^sciach. O terminie odsniezania drdg powiatowych

Zamawiajqcy poinformuje wykonawcy po podpisaniu porozumienia z Powiatem Ostrowskim.

5. Cz^Sd nr 1 obejmuje drogi gminne na terenie miejscowosd: Rogdznia, Popielamia, Sieic, Upniki,
Pdiki, Fidury, Koziki, Koziki-Majdan, Przyjmy k. Por^by, Wisniewo, Dybki, Turka, Nagoszewo,

Nagoszewka Pierwsza, Nagoszewka Dniga, Nowa Osuchowa, Stara Osuchowa oraz drogi
powiatowe: 2639W od drogi krajowej nr 8 Nagoszewo do drogi krajowej nr 60 Koziki (odiniezanie
- 10,5 km. posypywanie - 1,0 km); 4402W Nagoszewka - Wisniewo (odiniezanie - 7 km,

posypywanie - 4,0 km); 2647W Dybki - Wiiniewo (odSniezanie - 7 km, posypywanie - 3 km);
2648W Przyjmy - Dtugosiodto (od^niezanie - 3,6 km, posypywanie - 0 km). Pc^lqdowy zakres

zamdwienia przedstawia Mapa nr 1.

6. Cz^ic nr 2 obejmuje drogi gminne na terenie miejscowoki: Antoniewo, Biel, Budy-Grudzie, Dudy,
Guty-Bujno, Jasienica, Jelenie, Jeionki, Kacpury, Kalinowo, Kalinowo-Parcele, Komorowo,

Kuskowizna, Nieskdrz, Nowa Grabownica, Nowe Lubiejewo, Patapus, Podborze, Prosienica,

Przyjmy, Sagaje, Smolechy, Stara Grabownica, Stare Lubiejewo, Stok, Sui^cin-Koionia, Ugniewo,

Zakrzewek, Zaiesie oraz drogi powiatowe: 2638W od ul. Le^miana w Ostrowi Mazowieckiej -

Kuskowizna do skrzyzowania z drogq powiatowq nr 26S7W Brok-Orto (odSniezanie - 10,9 km,

posypywanie - 5 km); 2633W od drogi krajowej nr 8 Podborze - do skrzyzowania z drogq gminnq

do Palapusa (odiniezanie - 4,8 km, posypywanie 2 km); 2641W Sieic - Komorowo (odSniezanie -

2,8 km, posypywanie -1,5 km); 2646W Stok do kortca zabudowan Stok Kolonia (odsniezanie - 2,5

km, posypywanie -0,5 km). Pogl^dowy zakres zamdwienia przedstawia Mapa nr 2.
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IV. Termin wykonania zamdwienla.

Zadanie nalezy wykonac w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r.

V. Warunki udzlatu w post^powaniu.

1. Vt/arunki udziatu w post^powaniu takie same dia obydwu cz^ki. W przypadku sktadania oferty

na obydwie cz^sci wykonawca nie moze wykazac si^ w obydwu a^iciach tymi samymi sprz^tami

i maszynami.

2. O udzieienie zamdwienia mogq ubiegad si^ wykonawcy, ktdrzy nie podlegaj^ wykluaeniu oraz

spetniaj^ warunki udziaiu w post^powaniu dotycz^ce:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: sq ubezpieczeni od odpowledzialnoki cywilnej

w zakresie prowadzonej dziaialnoki na kwot^ minimum 100.000 zt;

2) zdolnoki technicznej lub zawodowej: dysponuj^ co najmniej nast^puj^cymi maszynami

i urz^dzeniami:

a) dIa czQkt I; jednym ptugiem lekkim, jednym ptugiem kednim, jedn^ koparko-tadowark^

jednq rdwniarkq, jednym ptugiem wimikowym, rozsrewaczem soli, zapasem mieszanki soli

z piaskiem w iloki 50 ton,

b) dia cz^ki 11: dwoma ptugami lekkimi, dwoma ptugami irednimi, dwiema koparko-
tadowarkami wtym jedn^ z ptugiem czotowym, jednq rdwniark^ jednym ptugiem

wimikowym, dwoma rozsiewaczami soli, zapasem mieszanki soli z piaskiem w iioki 100

ton.

Pojazdy musz^ byd zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadad aktuaine badania

tectmiczne 1 swiadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jak

rdwniez muszq byd wyposazone w urz^dzenia monitoringu bazuj^cego na systemie

pozycjonowania sateiitamego, umoziiwiaj^ce trwate zapisywanie, przechowywanie

i odczytywanie danych o potozeniu pojazdu i miejscach postojow - umoziiwiajqcego

weryfikacjQ tych danych.

3. Zamawiaj^cy oceni spetnianie warunkdw udziatu w post^powaniu na podstawie dokumentdw,

o ktdrych mowa w pkt. VII.

4. Wykonawca, w ceiu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w post^powaniu, moze poiegad

na zdoinokiach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotow, pod warunkiem, ze udowodni Zamawiaj^cemu, ze reaiizuj^c zamdwienie, b^dzie

dysponowat zasobami tych podmiotow. W przypadku poleganta na zasobach innego podmiotu

w zakresie zdolnoki technicznej i zawodowej wykonawca musi zapewnid bezposredni udziat

podmiotu trzeciego w realizacji zamdwienia.

5. Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, odpowiada

solidarnie z podmiotem, ktdry zobowi^zat si^ do udost^pnienia zasobdw, za szkod^ poniesion^

przez Zamawiajqcego powstatq wskutek nieudost^pnienia tych zasobdw, chyba ze za

nieudost^pnienie zasobdw nie ponosi winy.

6. Jezeli zdolnoki techniczne lub zawodowe lub sytuacja podmiotu, na ktdrego zdolnoki

wykonawca si^ powotuje, nie potwierdzajq spetnienia przez wykonawcy warunkdw udziatu

w postQpowaniu lub zachodz^ wobec tych podmiotdw podstawy wykluczenia, Zamawiaj^cy z^da,

aby wykonawca w terminie okre^lonym przez Zamawiaj^cego;

1) zastqpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiqzat si^ do osobistego wykonania zamdwienia, jezeli wykaze zdolnoki techniczne lub

zawodowe lub sytuacji finansowq lub ekonomicznq, o ktdrej mowa w pkt V.2.1).
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7. Wprzypadku wykonawcdw wyst^pujqcych wspolnie warunki udziatu w post^powaniu zzakresu

zdolnoki technicznej tub zawodowej zostanq uznane za spetnione, jezeli poszczegdiny warunek,

oznaczony literq zostanie spetniony w catosci przez co najmniej jednego z wykonawcow.

VI. Podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiaj^cy nie przewiduje wykluczenia na podstawie przestanek z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Vil. Wykaz o^adczeiS lub dokumentow, potwierdzajqcych spetnianie warunkdw udziatu

w post^powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

1. Doofertywykonawcamusidolqczyc:

1) aktualne na dzieh sktadania ofert oswtadczenla w zakresie wskazanym w zat^czniku nr 2 1 3 do

SIWZ, w tym dotyczqce podwykonawcdw, ktdrym wykonawca zamierza powierzyd wykonanie

czQ^ci zamdwienia;

2) w przypadku podmiotdw wystQpuj^cych ws|>dlnie (np. konsorcjum):

a) o^wiadczenia ospelnianiu warunkdw udziatu w post^powaniu ibraku podstaw do

wykluczenia podpisane przez kazdego z wykonawcdw oddzielnie,

b) petnomocnictwo, o ktdrym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

3} w przypadku powotywania si^ na zasoby podmiotu trzeciego zobowiqzanie tego podmiotu do

udost^pnienia swoicti zasobdw, zawierajqce:

a) zakres dost^pnych zasobdw,

b) sposdb wykorzystania zasobdw przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

c) zakres i udziat podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) informacj^ czy podmiot, na ktdrego zdotnoki wykonawca si^ powotuje w zakresie

warunkdw udziatu dotycz^cych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,

zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktdrycb wskazane zdoinoici dotycz^;

4) petnomocnictwo w fonmie oryginatu lub kopii po^wiadczonej notariainie w sytuacji, gdy

wykonawca sktada ofert^ przez ustanowionego petnomocnika.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktdrej mowa

wart.86 ust. 5 nale^ przekazad o^wiadczenle o przynaleznosci lub braku przynaleznoici do tej

same] grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem

oiwiadczenia, wykonawca moze przedstawid dowody, ze powiqzania z innym wykonawcq nie

prowadzq do zaktdcenia konkurencji w post^powaniu o udzielenie zamdwienia. W przypadku

wykonawcdw wyst^puj^cycti wspdinie o^wiadczenie musi ztozyc kazdy z wykonawcdw oddzielnie.

3. Na wezwanie Zamawiaj^cego wykonawca dostarczy;

1) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialnok:! cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno^ci

zwiqzanej z przedmiotem zamdwienia na sum^ gwarancyjnq minimum 100.000 zt;

Jezeii z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozyd ww. dokumentu, wdwczas moze

zto^d inny dokument, ktdry w wystarczajqcy sposdb potwierdza spetnianie warunku

posiadania sytuacji ekonomicznej t finansowej;

2) w zakresie zdolnoici technicznej lub zawodowej: wykaz narz^dzi, wyposazenia zaktadu lub

urz^dzen technicznych dost^pnych wykonawcy wcelu wykonania zamdwienia publicznego

wraz z informacjq o podstawie dysponowania tymi zasobami.

4. Wykonawca nie jest obowiqzany do ztozenia oiwiadczen lub dokumentdw potwierdzajqcych

powyzsze okoticzno^l, jezeli:

1) Zamawiajqcy posiada juz takie dokumenty, o ile s^ aktualne, o czym wykonawca poinformuje

Zamawiajqcego poprzez wskazanie nazwy wczeiniejszego post^powania lub ewentualnie

numeru sprawy, lub
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2) dost^pne w formie elektronicznej za pomocq bezptatnych i ogblnodost^pnych baz danych,

o czym wykonawca poinformuje Zamawiajqcego poprzez wskazanie adresu strony.

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania si^ Zamawiaj^go z wykonawcami.

1. Osob^ wyznaczonq do porozumiewania si^ z wykonawcami jest Joanna Leonik.

2. Komunikacja mt^dzy Zamawiaj^cym a wykonawcq odbywa si^ wj^zyku polskim, za pomoc^ jednej

lub kilku nizej wymienionych form, przy uzyciu znaku sprawy IG.271.39.2018:

1) feksem na numer 29 74 68 600 wew. 30;

2) poczt4 etektroniczn^ na adres: Joanna.leonik@gminao5trowmaz.home.pl;

3) pocztq tradycyjn^ na adres: Urzqd Gminy Ostrbw Mazowlecka, ui. gen. Wtadystawa

Sikorskiego 5, 07-300 Ostrdw Mazowecka; czynne w dni robocze w godzinach od 7:30 do

15:30.

3. Zamawiaj^cy zastrzega, ze za poirednictwem operatora pocztowego, posJahca lub osobi^ie majq

byd ztozone nast^puj^ce dokumenty:

1) oferta - pod rygorem niewaznoki w formie pisemnej, w oryginaie;

2) oiwiadczenie o przynaleznoici lub nie do grupy kapitatowej, w oryginaie;

3) o^iadczenia i dokumenty dta wykazania spetniania warunkbw udziahj w post^powaniu i braku
podstaw do wykluczenia, w formie zgodnej z postanowieniami § 14 rozporz^dzenla w sprawie

dokumentbw oraz zgodnie z wezwaniem Zamawiaj^cego;

4) peJnomocnictwa w oryginaie lub kopii poswiadczonej za ̂ odnodd z oryginafem notarialnre lub

przez osoby udzielajqce petnomocnictwa;

5) zobowiqzanie podmiotow trzecich w formie pisemnej, w oryginaie.

4. Wykonawca moze zwrbcid si^ do Zamawiaj^cego o wyjasnienie treici SIWZ. Zamawiajqcy udzieli

wyjainieb niezwJocznie, jednak nie pbzniej niz na dwa dni przed uptywem terminu skfadania ofert,

pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie treici SIWZ wplynie do Zamawiaj^cego nie pozniej niz

do kohca dnia, w ktbrym uptywa polowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

iX. Wymagania dotyczqce wadium.

Zamawiaj^cy nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

X. Termin zwl^nia ofertq.

Wykonawca jest zwiqzany ofertq przez okres 30 dni, przy czym bleg terminu zviriqzania oferty

rozpoczyna si^ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wszelkie koszty zwi^zane ze sporzqdzeniem oraz ztofeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie

od wyniku post^powania.

2. Oferty nalezy sporz^dzid w j^zyku polskim, a jej treid musi odpowiadac treki SIWZ.

3. Oferta powinna byd napisana w sposob trwaty i czytelny oraz podpisana przez osob^ upowaznion^

do reprezentowania wykonawcy na zewnqtrz izaci^gania zotrawiqzai) wwysokoici

odpowiadaj^cej cenie oferty.

4. Oferte nalezv ztozvd wzamknietei kooercie. na ktbrei umteszczona bedzie nazwa i adres

Zamawiaiaceeo. nazwa i adres wvkonawcv oraz dopisek: «Oferta na „Zimowe utrzymanie droe

na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka". Nie otwierad przed 27 grudnia 2018 r.. eodz.: 11:00.»

5. Zaieca si^, aby:

1) cata oferta wraz zzatqcznikami byta w treaty sposbb ze sobq potqczona (np. zbindowana,

zszyta) uniemozliwiajqc jej samoistn^ dekompietacj^;

2) wszystkie strony byty ponumerowane;
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3) poprawki lub zmianv (rdwniez przy u^ctu korektora) by<y parafowane wtasnor^anie przez
osob^ podpisuj^cq ofert^;

4) informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsi^biorstwa byty przez wykonawc? rfozone

woddzielnej wewn^trznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsi^biorstwa" lub spi^te

(zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementdw oferty. Brak jednoznacznego

wskazania, ktdre informacje stanowiq tajemnicQ przedsi^biorstwa oznaczac b^dzie, ze wszelkie

o^wiadczenia 1 za^wiadczenia sktadane wtrakcie niniejszego post^powania sq jawne bez

zastrzezeh. Zastrzezenie informacji, ktdre nie starrowiq tajemnicy przedsi^biorstwa

wrozumieniu ustawy ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji b?dzie traktowane, jako

bezskuteczne I skutkowad b^zie zgodnie z uchwal^ SN z 20 paidziernika 2005 r. (s^n. Ill CZP

74/05) ich odtajnieniem.

6. Zamawiajqcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie wtrybie

art. 90 ustawy Pzp, azfozone przez niego wyja^nienia i/lub dowody stanowic b^d^ tajemnicy

przedsi^biorstwa wrozumieniu ustawy ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy b^dzle

przyslugiwafo prawo zastrzezenia ich Jako tajemnica przedsi^biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie

Zamawiaj^cy uzna za skuteczne wytqcznie wsytuacji kiedy Wykonawca oprdcz samego

zastrzezenia, jednoczeinie wykaze, iz dane informacje stanowiq tajemnicy przedsi^biorstwa.

7. Oferta, przed upfywem terminu do Jej ztozenia, moze zostac:

1) zmieniona, poprawiona, zmodyftkowana bqdz uzupefniona pod warunkiem, ze Zamawiajqcy

otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem sktadania ofert.

Zawiadomienie powinno w sposdb Jednoznaczny wskazywad co jest zmienione, poprawione

Itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye ztozone wedtug takich samych zasad, jak

oferta, przy czym na kopercie nalezy dopisad sfowo „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZMIANA"

zostanq otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktdry wprowadzif zmiany i po

stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmian, zostanq dotqczone do oferty;

2) wycofana pod warunkiem, ze Zamawiaj^cy przed uplywem terminu do sktadania ofert otrzyma

pisemny wniosek owycofanie ztozonej oferty. Wniosek musi byd podpisany przez osoby

uprawnione do sktadania oswiadczen woli w imieniu wykonawcy wymienione w dokumencie

rejestrowym, a w przypadku podpisania wniosku przez inn^ osob^ nalezy dot^czyd stosowne

petnomocnictwo do wykonania tej czynnoki. Wz6r formularza wniosku owycofenie oferty

stanowi zatqcznik do SIWZ. Oferty wycofan^ Zamawiaj^cy zwrocl wykonawcy niezwtocznie po

otwarciu ofert w sposdb wskazany we wniosku.

8. Do przeliczenia na PLN warto^i wskazanej wdokumentach ztozonych na potwierdzenie

spetniania warunkdw udziatu w post^powaniu, wyrazonej wwalutach innych niz PLN,

Zamawiajqcy przyjmie sredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski zdnia wszcz^cta

post^powanla.

9. Oferta, ktdrej tresd nie b^dzie odpowiadad trek:! SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnoki iw^tpliwoici

dotyczqce treki zapisdw wSIWZ nalezy zatem wyjadnid z Zamawiajqcym przed terminem

sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt VIII niniejszej SIWZ.

Xii. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1. Oferty nale^ sktadad w siedzibie Zamawiaj^cego: sekretariat Urz^du Gminy (pokdj nr 15,1 pfetro)

do dnia 27 grudnia 2018 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb^dzie si? 27 grudnia 2018 r. o godz. 11:00. Wykonawcy, ktdrzy zechcq byd

obecni podczas otwarcia ofert, proszeni s? oobecnok w siedzibie Zamawiajqcego, na gornym
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korytarzu przed pokojem nrl5, I pi?tro, na conajmntej Bminut przed godzinq otwarcia, gdzie
zostan^ poinformowani, w ktdrym pokoju odb^dzie si§ otwarcie ofert.

3. Zamawiajqcy niezwdocznie zwroci ofert?, ktora zostanie ztozona po terminie.

XMi. Opis sposobu obliaenia ceny.

1. Oferty nalezy zfozyd na formularzu oferty stanowiqcym zatqcznik do niniejszego zapytania.

W ofercie nalezy podac ceny jednostkowe brutto za 1 godzin? pracy sprz?tu i za 1 ton? - kolumna

nr 4 tabeli ( wyliczyd warto^c brutto - kolumna nr 5 - dia poszczegolnych pozycjl mnoz?c wartoki
z kolumn 3 1 4. Do pordwnanla ofert Zamawiajqcy przyjmie sum? pozycjl z kolumny nr 5 tabeli

w ofercie. ZamawiaJ?cy informuje, ze podane w tabeli ilo^i czasu pracy sprz?tu iilo^i

zastosowanej mieszanki soli s? wielkosciami szacunkowymi i mog? ulec zmlanom w zaieznoici od
potrzeb wynikaj?cych z wyst?puj?cych warunkdw atmosferycznych oraz stan6w nawierzchni drog.

2. Ceny jednostkowe podane w ofercie obowi?zywad b?d? przez cafy okres waznoki umowy, ktdrej
wz6r stanowl zafecznik do SIWZ.

3. Cena oferty powinna byd wyrazona wsetnych cz?sciach ziotego, tj.do drugiego miejsca po

przecinku. Obowlqzuje zasada zaokr?glania «wg6r?" cyfry „5" iwi?kszych, wyst?puj?cej na

trzecim miejscu po przecinku, np. 4,375 = 4,38.

4. Wszelkie rozticzenia mi?dzy Zamawiaj?cym a wykonawc? prowadzone b?d? w polsklch ztotych.

XIV. Opis kryteri6w oceny ofert.

1. Zamawiaj?cy b?dzie oceniat oferty wg kryterium cena - waga 100%.

2. W kryterium „cena'' maksymain? ilo4d, tj. 100 punktow moze uzyskad oferta z najnizsz? ten?.

Punkty (P) przyznawane b?d? wedfug nast?puj?cego wzoru:

P = (najnizsza cena brutto spoirdd badanych ofert: cena brutto oferty badanej) x 100% x 100 pkt

3. Do pordwnania ofert Zamawiaj?cy przyjmie sum? pozycjl z kolumny nr 5 tabeli w ofercie.
4. Punktacja przyznawana ofertom t}?dzie ticzona z doktadnosci? do dwoch miejsc po przecinku.

5. Zamawiaj?cy zastrzega, ze oferta, ktdrej cena b?dzie raz?co niska w stosunku do przedmiotu
zamowlenia zostanie odrzucona. W celu ustalenia czy oferta zawiera raz?co nisk? cen?

Zamawiaj?cy zaz?da stosownych wyja^nieh. Na wykonawcy spoczywa obowi?zek wykazania, ze

oferowana cena nie jest razqco niska.

XV. Formalnora przed zawarciem umowy w sprawie zamowlenia publicznego.

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowt?zany jest dostarczyc dokument uprawniaj?cy do

podpisania umowy.

2. Jezeli wykonawca, ktdrego oferta zostaia wybrana, uchyla si? od zawarcia umowy w sprawie

zamdwienia publicznego, Zamawiaj?cy moze wybrad ofert? najkorzystniejsz? spo^rdd pozostafych

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, ze zachodz? przesfanki o ktdrych mowa

w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

3. Jezeli oferta, ktor? Zamawiaj?cy wybral w celu realizacji przedmiotu zambwienia zostaia ziozona

przez wykonawcdw wyst?puj?cych wspdlnie, Zamawiaj?cy zqda przedstawienia umowy

reguluj?cej wspdtprac? tych podmiotow przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

XVi. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezyt^o wykonania umowy.

Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.

XVil. istotne postanowienia umowy.

1. Zamawiaj?cy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

publicznego na warunkach okre^lonych we wzorze umowy b?dqcym zatqcznikiem do niniejszej

SIWZ.
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2. Wz6r umowy zostanie uzupefniony o niezb^dne dane dotyczqce wykonawcy, wartoici umowy
oraz wartosci i formy wniesienia zabezpieczenia nale^ego wykonania umowy.

XVIII. Pouczenie o irodkach ochrony prawnej.

1. $rodki ochrony prawnej przyslugujq wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, Jezeli ma iub mial
interes wuzyskaniu niniejszego zamowienia oraz ponidsl Iub maze ponies^ szkod^ wwyniku

naruszenia przez Zamawiajqcego przepis6w ustawy Pzp.

2. $rodki ochrony prawnej przyslugujq rdwniez organizacjom wpisanym na list? organizacji
uprawnionych do wnoszenia Srodkow ochrony prawnej, ogtoszon? na stronie internetowej

Urz?du Zamdwiert Publtanych, wobec ogtoszenia ozamowieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkdw zamowienia.

3. Odwotanie w niniejszym post?powaniu przysluguje wobec czynno^i:
1) okresienia warunkdw udziatu w post?powaniu;

2) wykluczenia odwotuj^cego z post?powania o udzieienie zamdwienia;

3) odrzucenia oferty odwofujqcego;

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Szczegdtowe informacje dotycz^ce wnoszenia irodkdw ochrony prawnej znajduj? si? w dzlaie VI
ustawy Pzp.

XIX. Inne informacje.

1. Zamawiaj?cynieprzewiduje:

1) przeprowadzenia aukcji etektronicznej;

2) mozliwo^i skladania ofert wariantowych;

3) zwrotu kosztdw udziatu w post?powaniu.

2. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury, o ktdrej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 i art 14 Rozporzqdzenia Partamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych
osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogdine rozporzqdzenie o ochronie danych „RODO'') informuj?, ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Ostrdw Mazowiecka reprezentowana

przez Wdjta z siedzib? przy ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 5, 07-300 Ostrdw Mazowiecka,

REGON: 550667913;

2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych - Pana Jaromira Dylewskiego,

z ktdrym mog? si? Panstwo kontaktowac w sprawach przetwarzania Panstwa danych

osobowych poprzez adres e-mail: iod@gminaostrowmaz.home.pl;

3) Panstwa dane osobowe b?d? przetwarzane zgodnie z przepisami ROOO, tzn. dane
przetwarzane b?d? wcelu przeprowadzenia post?powania o udzieienie zamdwienia

publicznego oraz - w przypadku zawarcia umowy - na etapie jego realizacji na podstawie

przepisdw prawa (m.in. ustawy Prawo zamdwled publicznych iaktdw wykonawczych do niej,

Kodeksu cywilnego, ustawy o dost?pie do informacji publicznej);

4) odbiorcami Par^stwa danych osobowych b?d? osoby Iub podmioty, ktdrym udost?pnlona

zostanie dokumentacja post?powania woparciu oart. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy zdnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych oraz na podstawie ustawy o dost?pie do

informacji publicznej;

5) administrator nie przekazuje Partstwa danych osobowych do panstwa trzeciego Iub organizacji

mi?dzynarodowej;
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6) dane osobowe b^dq przechowywane przez okres wynikajqcy z przepisdw prawa,

w szczegolnoki ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

oraz rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. wsprawie instrukcji

kancelaryjnej, jednolitycb rzeczowych wykazdw akt oraz instrukcji wsprawie organizacji

i zakresu dziatania archiwdw zaktadowych;

7) administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji windywidualnych przypadkach,

w tym profiiowania;

8) przystuguje Panstwu prawo:

a) dostqpu do tresci swoich danych,

b) prawo ich sprostowania,

c) prawo ograniczenia przetwarzania, z zastrzezeniem przypadkdw, o ktdrych mowa w art. 18

RODO,

d) prawo wniesienia skai^i do Prezesa Urzqdu Ochrony Danych,

e) do usuniqcia danych osobowych w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

f) do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,

g) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, poniewaz podstawq prawnq ich

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XX. Wykaz zaiqcznikdw.

Zatqcznik nr 1 - formularz oferty

Zatqcznik nr 2 - formularz o^wiadczenia wykonawcy

Zatqcznik nr 3 - formularz o^wiadczenia wykonawcy

Zatqcznik nr 4 - formularz wykazu narzqdzi

Zatqcznik nr 5 - formularz wniosku o wycofanie oferty

Zatqcznik nr 6 - wzor umowy

Zatqcznik nr 7 - oswiadczenie dot. grupy kapitatowej
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