
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługi zimowego utrzymanie dróg powiatowych sezonach zimowych: 2021/2022 , 2022/2023 i
2023/2024 i 2024/2025 na terenie Powiatu Brzeskiego - Rejon V - Gnojnik i Czchów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851665249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 146631221

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargizdp@onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.powiatbrzeski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi zimowego utrzymanie dróg powiatowych sezonach zimowych: 2021/2022 , 2022/2023 i
2023/2024 i 2024/2025 na terenie Powiatu Brzeskiego - Rejon V - Gnojnik i Czchów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb67c827-1d02-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00192504/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-27 08:25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
zdp.pwiatbrzeski.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Warunki Uslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych
środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w
postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i
załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP).
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
przetargizdp@onet.pl 
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane
są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email :
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przetargizdp@onet.pl 
Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
Komunikacja w postępowaniu o udzieleniu zamówienia , w tym składanie ofert , wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń miedzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się
środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług
drogą elektroniczną ( Dz.U z 2020r , poz. 344).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku , ul.
Stefana Wyszyńskiego 6 , 32-800 Brzesko.;
• w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
P. Artur Kuchno pocztą elektroniczną na adres e-mail: artur.kuchno@gmail.com , Tel. 501 172 741.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania p.: " Usługi zimowego utrzymanie dróg powiatowych
sezonach zimowych: 2021/2022 , 2022/2023 i 2023/2024 i 2024/2025 na terenie Powiatu Brzeskiego -
Rejon V - Gnojnik i Czchów 
” o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania
jest obowiązek prawny stosowania
sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• Posiada Pan/Pani:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
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członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.ZP.271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1) Zwalczanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych i materiałów
uszorstniających 
2) Odśnieżanie dróg 
3) Odśnieżanie z usuwaniem śliski 
4) Odśnieżanie poboczy
5) Udrożnienie drogi przypadku powstałych zasp 
6) Pozimowe oczyszczenie ulic , mostów po zakończonym sezonie zimowym 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią : 
1) Kosztorys ofertowy ( TER – formularz cenowy) zał. 1.1
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania zimowego utrzymania oraz standard zimowego
utrzymania ustalony Uchwałą Rady Powiatu Brzeskiego

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-11-01 do 2025-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00192504/01 z dnia 2021-09-27

2021-09-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli : 
1. Wykaże wykonanie co najmniej przez jeden (1) jeden sezon zimowy usług sprzętem przy
zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu dróg publicznych w okresie ostatnich trzech lat przed
terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wymieniony warunek będzie spełniony zarówno wtedy gdy Wykonawca składając ofertę na
jedną z część jak również na więcej niż jedną część zamówienia . 
Uwaga.
Jeżeli wykonawca świadczył usługi zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym
przez zamawiającego – nie jest wymagane wykazanie usług zimowego utrzymania. 
2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać , że dysponuje do realizacji przedmiotu umowy w pełni
sprawnymi jednostkami podstawowego sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia : 
- bazą (mi ) materiałowo- sprzętowymi w odległości , zapewniającej wymagany czas wykonania
usługi przez zamawiającego do najdalej utrzymywanego odcinka drogi .
- wystarczającą ilością sprzętu 
- sprawnie działającą łączność telefoniczną 
- odpowiedni zapas materiałów do zwalczania śliskości zimowej 
- wykwalifikowany personel do obsługi 
- samochody stanowiące nośniki sprzętu powinny być wyposażone w napęd na przednią oś.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający nie wymaga złożenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
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okresie , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów , na rzecz których
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określający czy te usługi zostały wykonane
należycie przy czym dowodami , o których mowa , są referencje , poświadczenia bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot , rzecz którego usługi były wykonane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska dokumentów – oświadczenie
wykonawcy . 
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz
lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę
wspólną będą spełniać go łącznie. 
Uwaga !
Jeżeli wykonawca świadczył usługi zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez
zamawiającego – nie jest wymagane wykazanie tychże usług oraz dowodów określających należyte
wykonanie. 
1.2. wykaz jednostek sprzętowych wraz z nośnikami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia
wymaganego w co najmniej minimalnej ilości , dla danej części zamówienia .W przypadku składania
oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy.
Warunek zostanie uznany za spełniony , jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą go spełniać
łącznie. 
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
3. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia za pomocą
dedykowanego formularz dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do
komunikacji).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie przewiduje złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 zł słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100.
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia : 03.11.2021r
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy
Pzp.
4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku
PKO Bank Polski , numer rachunku: PKO BP nr 33 1020 2892 0000 5202 0678 1712 z
dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr ZDP.ZP.271.5.2021 „ZUD w sezonach
zimowych 2021/2022 ; 2022/2023; 2023/2024 ; 2024/2025 Rejon V –Gnojnik i Czchów ‘’ Wadium
musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem
terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub
poręczeniu musi być : Powiat Brzeski – Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego 6, 32-800 Brzesko , określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
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gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.
6) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku:
• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W
takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które 
usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, możliwość dokonania
zmian postanowień niniejszej umowy w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy i mających obiektywny wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w następujących
przypadkach:
a) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było
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niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec
mimo dochowania należytej staranności, jak również siły wyższej, która już wystąpiła (COVID-
19), lecz jej skutki nie są jeszcze znane;
Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: klęski
żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania
warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub
skażenia,
b) gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne (w szczególności nadmierne
opady deszczu, śniegu, gradu) wymagające przedłużenia poszczególnych sezonów zimowych,
jak też okresu obowiązywania umowy. Termin zostanie przesunięty odpowiednio o czas trwania
niekorzystnych warunków atmosferycznych lub o czas usunięcia ich skutków,
c) poszczególny sezon zimowy (początkowy i końcowy termin sezonu zimowego), jak i czas
obowiązywania Umowy może ulec skróceniu w przypadku gdy warunki atmosferyczne są na tyle
korzystne, że skrócenie sezonu zimowego z punktu widzenia Zamawiającego jest uzasadnione.
Przez korzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć, w szczególności dodatnie temperatury
powietrza, brak zapowiadanych opadów śniegu, brak prognoz pogodowych przewidujących
mróz lub gołoledź.
Termin zostanie przesunięty odpowiednio o czas trwania niekorzystnych warunków
atmosferycznych lub o czas usunięcia ich skutków,
2) zmiany wynagrodzenia należnego za realizację umowy, w przypadku:
a) zwiększenia ilości usług objętych formularzem cenowym, jednak nie więcej niż 50 %
maksymalnej zakładanej ilości godzin/ krotności działań świadczenia usług zimowego
utrzymania dróg (ZUD). Maksymalny zakres przedmiotu zamówienia może zostać zwiększony
do 50 % ogólnej wartości zamówienia. Zamawiający uprawniony jest do zwiększenia ilości usług
w przypadkach:
a) gdy związku z warunkami pogodowymi zostanie wykorzystane zamówienie podstawowe lub,
b) zamian kategorii drogi, długości drogi związanej z przejęciem od innego zarządcy drogi.
3.Zamawiający uzależnia możliwość zwiększenia ilości usług od środków przeznaczonych na
realizację zimowego utrzymania dróg.
4.Zamawiający podejmie decyzję co do możliwości i zwiększenia zakresu usług zgodnie z
zapotrzebowaniem i posiadanymi możliwościami finansowymi. Zastrzega się, iż zwiększenie
zamówienia nie stanowi zobowiązania umownego (w tym finansowego) Zamawiającego
zaciąganego w momencie zawarcia Umowy, a przewidywany zakres dodatkowego zamówienia
nie jest gwarantowany do realizacji.
5.Dodatkowe zamówienie świadczenia usługi może być realizowane przez Zamawiającego
etapowo / częściowo /fragmentarycznie / sukcesywnie w okresie realizacji zamówienia , i
wymaga zawarcia aneksu do umowy . 
6. Ponadto zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy , będą przysługiwały w
przypadku zmiany : 
a) stawki podatku od towarów i usług (VAT) ;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5
ustawy z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składania ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne , 
d) w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych
, 
jeżeli zmiany powyższe będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę .
Wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane w pkt.6.4.lit a) do d) na pisemny wniosek Wykonawcy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: elektronicznie przy użyciu miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-03
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	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów , na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określający czy te usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami , o których mowa , są referencje , poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , rzecz którego usługi były wykonane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska dokumentów – oświadczenie wykonawcy .  W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.  Uwaga ! Jeżeli wykonawca świadczył usługi zimowego utrzymania dróg na terenie administrowanym przez zamawiającego – nie jest wymagane wykazanie tychże usług oraz dowodów określających należyte wykonanie.  1.2. wykaz jednostek sprzętowych wraz z nośnikami niezbędnymi do realizacji przedmiotu zamówienia wymaganego w co najmniej minimalnej ilości , dla danej części zamówienia .W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony , jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą go spełniać łącznie.  2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 3. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia za pomocą dedykowanego formularz dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
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	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
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