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Znak sprawy: iG.271.34.2019

Nazwa zadania: ̂ mowe utrzymanie drdg na terenie Gminy Ostrdw Mazowiecka*

I. Nazwa i adres Zamawiajqcego.

Gmina Ostrdw Mazowiecka

ul. gen. Wiadysiawa Sikorskiego 5

07-300 Ostr6w Mazowiecka

gmina Ostrow Mazowiecka, powiat ostrowski. wojewddztwo mazowieckie

II. Tryb udzielenia zamdwienia.

Post^powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartoici sracunkowej poni^ej
kwot okresionych wprzepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zdnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowiert pubiicznych {Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dale] „ustawq Pzp".

III. Opis przedmiotu zamdwienla.

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

2. Przedmiotem zamowienia jest: prowadzenie zimowego utrzymania dr6g gminnych oraz
powiatowych na terenie Gminy Ostrdw Mazowiecka w 2020 roku, polegajqcego na odiniezaniu
drog i zwalczaniu gololedzi. Przedmiot zamowienia winien bye wykonywany tak, aby zapewnic
przejezdno^ calq szerokoiciq nawierzchni, ograniczyd zakfdcenia plynnoki ruchu drogowego.
W tym celu wykonawca winien likwidowad sliskoK na catej szerokosci dn^ 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. Material do zwaiczania gololedzi jest
materialem wykonawcy. Terminy i zakres odsniezania drog uzaleznione b§dq od warunkow
atmosferycznych i przekazywania informacji od pracownika Urz§du Gminy.

3. Czas reakcji od momentu otrzymania polecenia od Zamawiajqcego wynosi nie diuzej niz 2 godziny,
chyba ze Zamawiajqcy zleci inaczej.

4. Zamowienia udzleia si^ w 2 (slownie: dw6di) cz^sciach. O teiminie odsniezania drog powiatowych
Zamawiajqcy poinformuje wykonawc? po podpisaniu porozumienia z Powiatem Ostrowskim.

5. Cz§^ nr 1 obejmuje drogi gminne na terenie miejscowoici: Rogoznia, Popielamia, Sieic, Lipniki,
Pdlki, Fidury, Koziki, Koziki-Majdan, Przyjmy k. Por^by, WiSniewo, Dybki, Turka, Nagoszewo,

Nagoszewka Pierwsza, Nagoszewka Druga, Nowa Osuchowa, Stara Osuchowa oraz drogi
powiatowe: 2639W od drc^i krajowej nr 8 Nagoszewo do drogi krajowq nr 60 Koziki (odiniezanie
- 10,5 km, posypywanie - 1,0 km); 4402W Nagoszewka - Wi^niewo (odiniezanie - 7 Ian,

posypywanie - 4,0 km); 2647W Dybki - Wisniewo (odsniezanie - 7 km, posypywanie - 3 km);
2648W Przyjmy - DIugosiodIo (odsniezanie - 3,6 km, posypywanie - 0 km). Pogi^dowy zakres
zamowienia przedstawia Mapa nr 1.

6. CzqSc nr 2 obejmuje drogi gminne na terenie miejscowoSci: Antoniewo, Biei, Budy-Grudzie, Dudy,
Guty-Bujno, Jasienica, Jelenie, Jelonki, Kacpury, Kalinowo, Kalinowo-Parcele, Komorowo,
Kuskowizna, Nieskorz, Nowa Grabownica, Nowe Lubiejewo, Palapus, Podborze, Prosienica,

Przyjmy, Sagaje, Smolechy, Stara Grabownica, Stare Lubiejewo, Stok, Sul§cin-Kolonia, Ugniewo,
Zakrzewek, Zaiesie oraz drogi powiatowe: 2638W od ul. LeSmiana w Ostrowi Mazowieckiej -

Kuskowizna do skrzyzowania z drogq powiatowq nr 2657W Brok-Orto (odSniezanie - 10,9 km,

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

do Palapusa (odsniezanie - 4,8 km, posypywanie 2 km); 2641W Siek - Komorowo (odSniezanie -
2,8 km, posypywanie -1,5 km); 2646W Stok do korica zabudowari Stok Kolonia (odSniezanie - 2,5
km, posypywanie - 0,5 km). Poglqdowy zakres zamdwienia przedstawia Mapa nr 2.

7. Zamawiajqcy wymaga zatrudnienia przez wykonawcy lub podwykonawc? na podstawie umowy
o prac^ operatordw maszyn nlezb^dnych do reallzacjl zamdwienia.
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Znak sprawy: IG.271.34.2019

Nazwa zadanis; ̂ mowe utrzymanie driig na terenie Gminy Ostrdw Maiowriedo'

IV. Termin wykonania zamdwienia.

Zam6wiente b^dzie realizowane w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

V. Warunki udziatu w postQpowaniu.

1. Warunki udzialu w post^powaniu takie same dia obydwu cz^ki. W przypadku sktadania oferty

na obydwie cz^sci wykonawca nie moze wykazac si? w obydwu cz?iciach tyml samymi sprz?tami
1 maszynami.

2. Oudzielenie zamowienia mog? ubiegad si? wykonawqr, ktbrzy nie podlegaj? wykluaeniu oraz

spetniaj? warunki udziatu w post?powaniu dotya?ce:

1) sytuacji ekonomicznej lubfinansowej: s? ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatainoki na kwot? minimum 100.000 zt;

2) zdolnoki technicznej tub zawodowej; dysponuj? co najmniej nast?puj?q^mi maszynami
i urz?dzeniami:

a) dia a?ki I: jednym phigiem iekkim, jednym plugiem Srednim, jedn? koparko-tadowark?,
jedn? rdwniark?, jednym ptugiem wirnikowym, rozsiewaczem soB, zapasem mieszanki soli
z piaskiem w iio^i 50 ton,

b) dia cz?sci II: dwoma plugami lekkimi, dwoma ptugami Srednimi, dwiema koparko-
tadowarkami wtym jedn? z ptugiem czotowym, jedn? rdwniark?, Jednym ptugiem

wirnikowym, dwoma rozslewaczami soli, zapasem mieszanki soli z piaskiem wiloki
100 ton.

Pojazdy musz? byt zarejestrowane i dopuszczone do ructiu oraz po»adac aktuaine badania
tectiniczne i ^wladectwa dopuszczenia do ructiu, zgodnie z przepisami o ructiu drogowym, jak

rbwniez musz? bye wyposazone w urz?dzenia monitoringu bazuj?cego na systemie

pozycjonowania satelitamego, umozliwiaJ?ce trwate zapisywanie, przectiowywanie
i odczytywanie danycti o potozeniu pojazdu i miejscacti postojdw - umozliwiaj?cego

weryfikacj? tycti danycti.

3. Zamawiaj?cy oceni spetnianie warunkbw udziatu w post?powaniu na podstawie dokumentdw,
0 ktbrycti mowa w pkt. VII.

4. Wykonawca, w celu potwierdzenia spetniania warunkdw udziatu w post?powaniu, moze polega^
na zdoinokiacti teclinicznych tub zawodowycti lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych

podmiotbw, pod warunkiem, ze udowodni Zamawiajqcemu, ze realizuj?c zamdwienie, t>?dzie
dysponowat zasobami tycti podmiotdw. W przypadku polegania na zasobacti innego podmiotu
w zakresie zdolnoki tectinicznej i zawodowej wykonawca musi zapewni^ bezpoiredni udziat

podmiotu trzeciego w realizacji zamowienia.

5. Wykonawca, ktdry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw, odpowiada
solldarnie zpodmiotem, ktdry zobowi?zat si? do udost?pnlenia zasobdw, za szkod? poniesion?

przez Zamawiaj?cego powstat? wskutek nieudost?pnienia tycb zasobdw, ctiyba ze za
nieudost?pnienie zasobdw nie ponosi winy.

6. Jezeli zdotnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja podmiotu, na ktdrego zdolnoki
wykonawca si? powotuje, nie potwierdzaj? spetnienia przez wykonawc? warunkdw udziatu

w post?pow3niu lub zachodz? wobec tycti podmiotdw podstawy wykluczenia, Zamawiaj?cy z?da,

aby wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiaj?cego:

1) zast?pit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowi?zat si? do osobistego wykonania zamdwienia, jezeli wykaze zdolno^i tectinicziie lub
zawodowe lub sytuacj? finansow? lub ekonomiczn?, o ktdrej mowa w pkt V.2.1).

StnNia4zll



Znaksprawy; IG.271.34.2019

Nanva zadanta; ̂ mowe utrzynianie dr6g na terenie 6miny Ostrdw Matowlecka*

7. W przypadku wykonawcow wyst^puj^cych wspolnie warunki udziaiu w post^powaniu z zakresu
zdolnoSci technicznej tub zawodowej zostan^ uznane za speinione, jezeli poszczegolny warunek,
oznaczony literq zostanie spetniony w catoki przez co najmniej jednego z wykonawcdw.

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

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

Vii. Wykaz oiwiadczen lub dokumentdw, potwierdzajqcych spetnianle warunkdw udzlalu
w postQpowaniu oraz brak podstaw do wyMuczenia.

1. Do oferty wykonawca musi dotqczyc:

1) aktualne na dzieri sktadania ofert oswiadczenia w zakreste wskazanym w zatqczniku nr 2 i 3 do
SIW2, w tym dotyczgce podwykonawcdw, ktorym wykonawca zamierza powierzyt wykonanie
czQ^ci zamowienia;

2) w przypadku podmiotbw wyst^pujqcych wspdinie (np. konsorcjum):
a) oswiadczenia ospebiianiu warunkdw udzialu w post^powaniu tbraku podstaw do

wykluczenia podpisane przez kazdego z wykonawcdw oddzielnle,

b} pefnomocnictwo, o ktdrym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp;

3) w przypadku powofywania siq na zasoby podmiotu trzeciego zobowtgzanie tego podmiotu do
udostQpnienia swoich zasobdw, zawierajqce:

a) zakres dost^pnych zasobdw,

b) sposdb wykorzystania zasobdw przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,
c) zakres i udzial podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

d) informacjQ czy podmiot, na ktdrego zdolnoSci wykonawca si? powoluje wzakresie
warunkdw udzialu dotycz?cych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do^iadczenia,

zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktdrych wskazane zdolnosci dotya?;
4) pefnomocnictwo w formie oryginafu lub kopii poiwiadaonej notarialnie w sytuacji, gdy

wykonawca skfada ofert? przez ustanowionego pefnomocnika.

2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie interrietowej iriformacji, o ktdrej mowa

w art. 86 ust. 5 nalezy przekazad oiwiadczenie o przynaleznoki lub braku przynaleznoici do tej
samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze ztozeniem
oswiadczenia, wykonawca moie przedstawic dowody, ze powiqzanla z innym wykonawc? nie

prowadzq do zakfdcenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zamdwienia. W przypadku
wykonawcdw wyst?puj?cych wspdinie oiwiadczenie musi ztozyc kazdy z wykonawcdw oddzielnie.

3. Na wezwanie Zamawiaj^cego wykonawca dostarczy:

1) wzakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - dokument potwierdzaj?cy, ze wykorrawca

jest ubezpieczony od odpowiedziatnoki cywilnej wzakresie prowadzonej dziatalnoici
zwiqzanej z przedmiotem zamdwienia na sum? gwarancyjn? minimum 100.000 zf;

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze zfozyd ww. dokumentu, wdwczas moze
ztozyd inny dokument, ktdry wwystarczaj?cy sposdb potwierdza spefnianie warunku
posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej;

2) w zakresie zdolnoici tectinicznej lub zawodowej: wykaz narz?dzi, wyposazenia zakfadu lub
urzqdzed technicznych dost?pnych wykonawcy wcelu wykonania zamdwienia publicznego
wraz z informacj? o podstawie dysponowania tymi zasobami.

4. Wykonawca nie jest obowi?zany do ztozenia oswiadczeii lub dokumentdw potwierdzaj?cych
powyzsze okoliczno^ci, jezeli:

1) Zamawiajqcy posiada juz takie dokumenty, o ile s? aktualne, o czym wykonawca poinformuje
Zamawiajqcego poprzez wskazanie nazwy wczeSniejszego post?powania lub ewentualnie

numeru sprawy, tub
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Znaksprewy: 16.271.34.2019

Nazwa ladania; ̂ mowe utrTynianie drdg na terenie Gminy Ostrdw Maiowtedia*

2) dost^pne wformie etektronicznej za pomoc^ bezpfatnych i ogolrwdost^pnych baz danych,
o czym wykonawca poinformuje Zamawiajqcego poprzez wskazanie adresu strony.

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

1. Osobq wyznaczonq do porozumiewania si? z wykonawcami jest Joanna Leonik.
2. Komunikacja mi?dzy Zamawiajqcym a wykonawc? odbywa si? w j?zyku polskim, za pomoc? Jednej

lub kilku nizej wymienionych form, przy uzyciu znaku sprawy IG.271.34.2019:

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

2) poczt? elektroniczn? na adres: joanna.leonik@gminaostrowmaz.hoine.pi;
3) poczt? tradycyjn? na adres: Urzqd Gminy Ostrdw Mazowiecka, ul. gen. Wfadyslawa

Sikorskiego 5, 07-300 Ostrbw Mazowiecka; czynne wdni robocze wgodzinach od 7:30 do
15:30.

3. Zamawiajqcy zastrzega, ze za posrednictwem operatora pocztowego, posfadca lub osobUcie maj?
byi ztozone nast?puj?ce dokumenty:
1) oferta - pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, w or^inale;

2) oiwiadczenie o przynaieznosci lub nie do grupy kapitatowe], w oryginale;
3) oswiadczenia i dokumenty dia wykazania spelniania warunkow udziatu w post?powaniu i braku

podstaw do wykluczenia. w formie zgodnej z postanowieniami § 14 rozporz?dzenla w sprawie
dokumentdw oraz zgodnie z wezwaniem Zamawiaj?cego;

4) petnomocnictwa w oryginale lub kopii poswiadaonej za zgodnoid z oryginatem notarialnie lub
przez osoby udzielaj?ce petnomocnictwa;

5) zobowiqzanie podmiotdw trzecich w formie pisemnej, w or^Inale.
4. Wykonawca moze zwrdcid si? do Zamawlaj?cego o wyjaSnienie treici SIWZ. Zamawiaj?cy udzieli

wyjasnieri niezwfocznie, Jednak nie polniej niz na dwa dni przed uplywem terminu skfadania ofert,
pod warunklem, ze wniosek o wyjasnienie treici SIWZ wplynie do Zamawiaj?cego nie pdzniej niz
do konca dnia, w ktorym uplywa pofowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.

IX. Wymagania dotycz?ce wadium.

1. Zamawiaj?cy ustala wadium w wysokoici: cz?^ 1 - 800 zf, cz?st 2 - 2000,00 zt.
2. Wadium nalezy wnlesc przed uplywem terminu skfadania ofert na cafy okres zwiqzania ofert?
w jednej z nast?puj?cych form:

1) pieni?dzu;

2) por?czeniach bankowych lub por?czeniacfi spdfdzielczej kasy oszc2?dnokiowo-kredytowej,
z tym ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni?znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo5ci (Dz.U. z 2019 r.
poz. 310zp6zn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieni?dzu:

1) nalezy przelac na rachunek bankowy Gminy Ostrdw Mazowiecka
nr 04 8923 0008 0003 1046 2000 0006 tytufem „wadium IG.271.34.2019 zimowe utrzymanie

drog cz " z zachowaniem nalezytej staranno^i, poniewaz za termin wniesienia przyjmuje
si? termin uznania kwoty na ww. rachunku bankowym; dokument, wformie kopil
poSwiadczonej za zgodnoid zoryginafem, potwterdzajqcy dokonanie przelewu nalezy trwale
dof?czyc do oferty;
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Znak sprawy: IG.271.34.2019

I4azwa zadania; ̂ ^mowe utriymanie dnSg na terenie Gminy Ostrdw Mazow»ecka*

2) zostanie zwr6cone na rachunek bankowy do zwrotu wadium wskazany wfbrmularzu oferty,
agdy ten nie zostanie podany, na rachunek bankowy, zktorego wadium wptyn^o do
Zamawiaj^cego;

3) zostanie zwrocone wykonawcy, ktory wycofet ofertg przed upfywem terminu na sktadanie
ofert, niezwiocznie na jego wniosek.

4. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji iub por^czenia:

1) powinien zawierad bezwarunkowe i nieodwotalne zobowiqzanie gwaranta Iub por^czycieia
zapiaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze, pisemne zqdanie Zamawiajqcego wzywaj^ce
do zaptaty kwoty wadium, powstafe na skutek okolicznosci okreslonych w ustawie;

2) powinien zostac dofqczony na state do oferty w formie kopii po5wiadczonej za zgodnoid
z oryginatem, a or^inat powinien bye do^czony do oferty.

W przypadku wycofania oferty. kt6ra zostafa juz zabezpieczona wadium, wykonawca we wniosku,
oktdrym mowa wpktXI.7.2) powinien uwzgtednic informacje niezbgdne do zwrotu wadium,
w szczegdinotei numer rachunku bankowego (w przypadku wadium wpieni^dzu) Iub adresu, pod
ktdry nalezy zwrbcid zabezpieczenie {w przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pieniqdz).

X. Termin zwi^zania ofeitq.

Wykonawca jest zwlqzany oferty przez okres 30 dni, przy czym bieg terminu zwiqzania oferty
rozpoczyna si§ wraz z upiywem terminu sktadania ofert.

XI. Opis sposobu prz^otowanla ofert.

1. Wszelkie koszty zwiqzane ze sporzqdzeniem oraz ztozeniem oferty ponosi wykonawca, niezaleznie

od wyniku post^powania.

2. Oferty nalezy sporz^dzic w j?zyku polskim, a jej tresc musi odpowiadad tresci SIWZ.
3. Oferta powinna bye napisana w spos6b trwaly i czytelny oraz podpisana przez osob? upowaznionq

do reprezentowania wykonawcy na zewnqtrz i zaci^gania zobowiqzan w wysokosci
odpowiadajqcej cenie oferty.

4. Oferte nale^ zfozvd wzamknietei kooercie. na ktdrel umieszczona bedzie nazwa iadres

Zamawiaiaceeo. nazwa i adres wvkonawcv oraz dooisek: «Ofefta na .Zimowe utrzvmanie drda

na terenie Gminy Ostrow Mazowiecka - czesd Nie otwierac przed 17 erudnia 2019 r.. eodz.:

11:00.»

5. Zaieca si^ aby:

1) cala oferta wraz z zat^cznikami byte wtrwaiy spos6b ze sobq potqczona (np. zbindowana,
zszyta) uniemozliwiajgc jej samoistnq dekompletacj?;

2) wszystkie strony byty ponumerowane;

3) poprawki Iub zmiany {rowniez przy uzyciu korektora) byfy parafowane wlasnor^cznie przez

osob^ podpisuj4C4 oferty;

4) informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsi^biorstwa byty przez wykonawcy ztozone
w oddzielnej wewn^trznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedstebiorstwa' Iub spi^te

(zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementdw oferty. Brak jednoznacznego
wskazania, ktdre informacje stanowiq tajemnic? przedstebiorstwa oznaaad bedzie, ze wszelkie

oswiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie niniejszego postgpowania sq jawne bez

zastrzezert. Zastrzezenie informacji, ktore nie stanowiq tajemnicy przedstebiorstwa

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bedzie traktowane, jako

bezskuteczne i skutkowad bedzie zgodnie z uchwatq SN z 20 pazdziernika 2005 r. (sygn. Ill CZP

74/05) ich odtajnieniem.

6. Zamawiajqcy informuje, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy Pzp, a ztozone przez niego wyjainienia i/lub dowody stanowic b^dq tajemnicy
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przedsi^biorstwa wrozumieniu ustawy ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy b^dzie
przysiugiwato prawo zastrzezenia ich jako tajemnica przedsi^biorstwa. Przedmiotowe zastrzezenie
Zamawiajqcy uzna za skuteczne wyiqanie wsytuacji kiedy Wykonawca opr6cz samego
zastrzezenia, jednoczesnie wykaze, iz dane informacje stanowiq tajenrtnic^ przedsi^biorstwa.

7. Oferta, przed uptywem terminu do jej ztozenia, moze zostac;

1) zmieniona, poprawiona, zmodyfikowana b^dz uzupetnlona pod warunkiem, ze Zamawiajqcy
otrzyma pisemne zawiadomience o wprowadzeniu zmian przed tenninem sktadania ofert.
Zawiadomienie powinno w sposob jednoznaany wskazywac co jest zmienione, popi3wione

itp. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi bye ztozone wedtug takich samych zasad, jak
oferta, przy czym na kopercie nalezy dopisac sfowo „ZMIANA". Koperty oznaczone „ZM1ANA''
zostanq otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, ktory wprowadzif zmiany i po
stwierdzeniu poprawnoici procedury dokonywania zmian, zostan^ dofqczone do oferty;

2) wycofana pod warunkiem, ze Zamawiajgcy przed uplywem terminu do skfadania ofert otrzyma
pisemny wniosek owycofanie zfozonej oferty. Wniosek musi byd podpisany przez osoby
uprawnione do sktadania oSwiadczert woii w imieniu wykonawcy wymienione w dokumencie
rejestrowym, a w przypadku podpisania wniosku przez innq osob^ nalezy dotqczyd stosowne
pelnomocnictwo do wykonania tej czynnoki. Wzdr formularza wniosku owycofanie oferty
stanowi zatgcznik do SIWZ. Ofert? wycofan? Zamawiaj?cy zwr6ci wykonawcy nierwtocznie po
otwarciu ofert w spos6b wskazany we wniosku.

8. Do przeiiczenia na PIN warto^i wskazanej wdokumentach ziozonych na potwierdzenie
spetniania warunkdw udzialu w post?powaniu, wyrazonej w walutacti Innych niz PLN,
Zamawiajqcy przyjmie iredni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski zdnia wszcz?cia
post?powania.

9. Oferta, ktorej tresd nie b?dzie odpowiadac treSci SIWZ, z zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy

Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasnoici iwqtpliwosci
dotycztce treki zapisdw wSIWZ nalezy zatem wyJaSnid z Zamawiajqcym przed terminem
sktadania ofert w trybie przewidzianym w pkt VIII niniejszej SIWZ.

XII. MIejsce oraz termin sktadania i otwarda ofert

1. Oferty nalezy sktadad w sledzibie Zamawiaj?cego: sekretariat Urz?du Gminy (pok6j nr IS, I pi?tro)
do dnia 17 grudnia 2019 r. do godz. 10:30.

2. Otwarcie ofert odb?dzie si? 17 grudnia 2019 r. o godz. 11:00. Wykonawcy, ktdrzy zechc? byd
obecni podczas otwarcia ofert, proszeni s? o obecnosc w siedzibie Zamawiaj?cego, na gomym

korytarzu przed pokojem nr 15, I pi?tro, na co najmniej 5 minut przed godzin? otwarcia, gdzie
zostan? poinformowani, w ktdrym pokoju odb?dzie si? otwarcie ofert.

3. Zamawiajqcy niezwtoanie zwrdci ofert?, ktora zostanie ztozona po terminie.

XIII. Opis sposobu oblkzenia ceny.

1. Oferty nalezy ztozyd na formularzu oferty stanowiqcym zatqcznik do niniejszego zapytania.
W ofercie nalezy podad cenyjednostkowe brutto za 1 godzin? pracy spr2?tu I za 1 ton? - kolumna
nr 4 tabeli i wyliczyd wartoSc brutto - kolumna nr 5 - dia poszczegdinych pozycji mnoz?c wartosci

zkolumn 3 i 4. Do por6wnania ofert Zamawiaj?cy przyjmie sum? pozycji z kolumny nr 5 tabeli
w ofercie. Zamawiaj?cy informuje, ze podane w tabeli iloki czasu pracy sprz?tu i ilo^l
zastosowanej mieszanki soli s? wielkoiciami szacunkowymi i mog? ulec zmianom w zaieznoici od
potrzeb wynikaj?cych z wyst?puj?cycti warunkow atmosferycznycti oraz standw nawierzchni dr6g.

2. Ceny jednostkowe podane w ofercie obowi?zywac b?d? przez caty okres waznoSd umowy, ktdrej
wz6r stanowi zat?cznik do SIWZ.

StronaStll



Znaksprawy: IC.271.34.2019

Nazwa zadania: ̂ mowe uerymanie dr6g na tcreoie Gminy Ostrdw Mamwiecka*

3. Cena oferty powinna bye wyrazona w setnych cz^kiach ztotego, tj. do drugiego miejsca po

przecinku. Obowiqzuje zasada zaokrqglania „wg6r§" cyfry „5" iwi^kszych, wyst^pujqce] na
trzeclm miejscu po przecinku, np. 4,375 = 4,38.

4. Wszelkie rozliczenia mi^dzy Zamawiajqcym a wykonawcq prowadzone b^dq w polskich ziotych.

XIV. Opis kryteridw oceny ofert.

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

2. W kryterium „cena" maksymainq ilok, tj. 100 punktow moze uzyskac oferta z najnizszq cenq.
Punkty (P) przyznawane bqdq wedtug nastqpujqcego wzoru:

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

3. Oo pordwnania ofert Zamawiajqcy przyjmie sumq pozycji z kolumny nr 5 tabeli w ofercle.

4. Punktacja przyznawana ofertom bqdzie liczona z doWadnokiq do dw6ch miejsc po przecinku.

5. Zamawiajqcy zastrzega, ze oferta, ktdrej cena bqdzie razqco niska w stosunku do przedmiotu
zambwienia zostanie odrzucona. W celu ustaienia czy oferta zawiera razqco niskq cenq

Zamawiajqcy zazqda stosownych wyjasnieri. Na wykonawcy spoczywa obowiqzek wykazania, ze

oferowana cena nie jest razqco niska.

XV. Fonmainoki przed zawarciem umowy w sprawie zambwienia publiczn^.

1. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiqzany jest dostarczyd dokument uprawniajqcy do
podptsania umowy.

2. Jezeli wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla siq od zawarcia umowy w sprawie

zamdwienia publicznego, Zamawiajqcy moze wybrad ofertq najkorzystniejszq sposrod pozostalych

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, ze zachodzq przestanki o ktorych mowa

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

3. Jezeli oferta, ktdrq Zamawiajqcy wybraf w celu realizacji przedmiotu zamdwienia zostate ztozona

przez wykonawcdw wystqpujqcych wspdinie, Zamawiajqcy zqda przedstawienia umowy

r^uiujqcej wspdipracq tych podmiotdw przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

XVI. Wymagania dotyczqce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

XVtl. Istotne postanowienia umowy.

1. Zamawiajqcy wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamdwienia

publicznego na warunkacb okre^lonych we wzorze umowy bqdqcym zafecznikiem do niniejszej
SIWZ.

2. Wzdr umowy zostanie uzupetniony o niezbqdne dane dotyczqce wykonawcy, wartoSci umowy

oraz wartosci i formy wniesienia zabezpieczenia nalezyt^o wykonania imiowy.

XVIII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej.

1. ̂ rodki ochrony prawnej przyslugujq wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial
interes w uzyskaniu niniejszego zamdwienia oraz ponidsl lub moze poniek szkodq w wyniku

naruszenia przez Zamawiajqcego przepisdw ustawy Pzp.

2. ̂ rodki ochrony prawnej przysfugujq rdwniez organizacjom wpisanym na listq organizacji
uprawnionych do wnoszenia kodkdw ochrony prawnej, ogtoszonq na stronie intemetowej

Urzqdu Zamdwieri Publicznych, wobec ogloszenia ozamdwieniu oraz specyfikacji istotnych
warunkdw zamdwienia.

3. Odwotanie w niniejszym postqpowaniu przystuguje wobec czynnoki:

1) okre^lenia warunkdw udziahj w postqpowanlu;

2} wykluczenia odwotujqcego z postqpowania o udzielenie zamdwienia;
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3) odrzucenia oferty odwotuj^cego;

4) opisu przedmiotu zamdwienia;

5) wyboru oferty najkorzystniejszej.

4. Szczegdtowe informacje dotyczqce wnoszenia 4rodk6w ochrony prawnej znajdujq si§ w dziale VI
ustawy Pzp.

XiX. inne informacje.

1. Zamawiajqcy nie przewiduje:

1) przeprowadzenia aukcji elektronicznej;

2) mozliwo^i skfadania ofert wariantowych;

3) zwrotu kosztdw udziatu w post^powaniu.

2. ̂ odnie z art. 13 ust. 112 i art 14 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych

osobowych iw sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdine rozporzqdzenie o ochronie danych „RODO") Informuj^, ze:

1. Administratorem Paristwa danych osobowych jest Gmina Ostrdw Mazowiecka reprezentowana

przez Wojta z siedzibq przy ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka,
9  REGON:S50667913.

1) administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych - Pana Dawida Kaszub^, zktorym mogq

si§ Pahstwo kontaktowac wsprawach przetwarzania Paristwa danych osobowych poprzez
adres e-mail: biuro@rodostar.pl;

2) Panstwa dane osobowe b§dq przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane
przetwarzane b^d^ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO wcelu zwiqzanym

z przeprowadzeniem post^powania o udzieienie zamowienia publlcznego oraz - w przypadku
zawarcia umowy - na etapie jego realizacji na podstawie przepisow prawa (m.in. ustawy Prawo

zambwiert publicznych i aktow wykonawczych do niej, Kodeksu cywilnego, ustawy o dost^pie

do informacji pubiicznej);

3) odbiorcami Panstwa danych osobowych b^dq osoby lub podmioty, ktorym udostqpniona
zostanie dokumentacja post^powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamdwiert publicznych;

4} Panstwa dane osobowe nie b^dq przekazywane do partstwa trzeciego lub organizacji
mi^dzynarodowej;

W  5) dane osobowe b?dq przechowywane przez okres wynikajqcy z przepisdw prawa,
w szczegdinosci ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
oraz rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministrdw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazdw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

i zakresu dziafania archtwdw zakiadowych;

6} administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji windywiduainych przypadkach,
wtym profiiowania;

7) posiadacie Panstwo prawo: dost?pu do treki swoich danych oraz ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofni^cia zgody w dowolnym momencie bez wpiywu na

zgodno^c z prawem przetwarzania, ktdrego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofniQciem, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz^du Ochrony Danych Osobowych;

8) nie przystuguje Panstwu prawo:

a) do usuni^cia danych osobowych wzwiqzku zart. 17 ust. 1 i 2, gdyz w tym przypadku ma
zastosowanie ust. 3 lit. b, d lub e RODO,

b) do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 ust. 1 oraz ust. 2 RODO,

StronalOzll



Znak sprawy: 16.271.34.2019

Nazwa zadania: ̂ mowe utfTymanie drdg na tefenie Gminy Ostrdw MaiowSecka'

c) sprzedwu wobec przetwarzania danych osobowych, poniewaz podstawq prawn^ ich
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XX. Wykaz zatqcznik6w.

Zaiqcznik nr 1 - formularz oferty

Zaiqcznik nr 2 - formularz oiwiadczenia wykonawcy

Zatqanik nr 3 - formularz oswiadczenia wykonawcy

Zafqcznik nr 4 - formularz wykazu narz^dzi

Zat^czriik nr 5 - formularz wniosku o wycofanie oferty

Zatqcznik nr 6 - wz6r umowy

Zafqcznik nr 7 - oiwiadczenie dot. grupy kapltafowej
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