
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Świdnica

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 020775910

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bystrzyca Dolna 55A

1.5.2.) Miejscowość: Bystrzyca Dolna

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748515980

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sgpk@sgpk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sgpk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Świdnica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c3a20dc-310d-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00239045/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-20 13:02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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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
http://www.sgpk.pl/przetargi.htm

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: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/. 2. Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adrese-mail
j.sobol@sgpk.pl. 3. Ofertę wraz z załącznikami określonymi w Rozdziale XVIII pkt 8 SWZ można
przekazać wyłącznie na ePUAP w sposób określony w Rozdziale XIX SWZ. 4. Wykonawca składa
ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji”
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
postępowania, tj. 26/ZAP/2021.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na
adres
e-mail j.sobol@sgpk.pl.
3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP lub datę ich przekazania za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail
j.sobol@sgpk.pl, z zastrzeżeniem, iż ofertę wraz z załącznikami określonymi w Rozdziale XVIII pkt 8
SWZ, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 pzp, można przekazać
wyłącznie na ePUAP, w sposób określony w Rozdziale XIX SWZ
4. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
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w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
5. Zamawiający rekomenduje stosowanie formatu .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. Jednak Wykonawca
może przygotować ofertę w każdym innym formacie zgodnym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2247).
6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: .zip, .7Z .
7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
8. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
9. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego Wykonawca
podpisuje ten dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis
elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o
usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173) lub podpisem zaufanym,
o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670) lub podpisem osobistym, o którym mowa w
ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, z późn. zm.).
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków możliwych do wprowadzenia, pozostałe informacje określa SWZ.

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:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica, e-mail: sgpk@sgpk.pl, www.sgpk.pl, tel.
74 8515980, fax 74 8515982, NIP 8842663863 Regon 020775910,
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Świdnickim Gminnym
Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. – inspektor.ochrony.danych@sgpk.pl tel. 748515980.;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego
rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a
także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) 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;
6) 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;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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8) Posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) 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.
c) 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
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) 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.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków możliwych do wprowadzenia, pozostałe informacje określa SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 26/ZAP/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: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: 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:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający poszukuje Wykonawcy/Wykonawców na wykonywanie usług w zakresie zimowego
utrzymania dróg polegających na: posypywaniu piachem lub mieszanką piasku i soli oraz
odśnieżaniu dróg przy pomocy pługa odśnieżającego, na drogach gminnych Gminy Świdnica
zlokalizowanych w następujących obrębach ewidencyjnych: Bystrzyca Dolna, Burkatów,
Bystrzyca Górna, Lubachów, Modliszów, Bojanice, Opoczka, Makowice, Jakubów – dla części
nr 1.
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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: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty w części nr 1 i części nr 2 będą oceniane w oparciu o
przedstawioną w ofercie (formularzu ofertowym) cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, zwaną dalej „ceną”, obliczoną według tabeli cenowej stanowiącej Załącznik nr 1.1a do
SWZ dla części nr 1 lub Załącznik nr 1.1b dla części nr 2.
2. Zamawiający kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyzna punkty według poniższego
wzoru: (Cena)= Najniższa zaoferowana cena/Cena oferty badanej x 100. Maksymalna ilość punktów,
którą Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena" to 100 pkt.
Cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako łączną wartość gotowości
(dyspozycji) sprzętu określonego w rozdz. XI pkt 2 ppkt 4 lit. a) i b) SWZ i operatorów do świadczenia
usług objętych przedmiotem zamówienia oraz świadczenie usług odśnieżania i uszorstniania wraz z
wszystkimi kosztami niezbędnymi do poniesienia w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z zaoferowaną najniższą ceną. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty, które nie zostaną odrzucone.
4. Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy
założeniu, że jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „0” do „4” końcówkę tą pomija
się, a jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „5” do „9” to liczbę na drugim miejscu
po przecinku podwyższa się o „1”.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający poszukuje Wykonawcy/Wykonawców na wykonywanie usług w zakresie zimowego
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utrzymania dróg polegających na: posypywaniu piachem lub mieszanką piasku i soli oraz
odśnieżaniu dróg przy pomocy pługa odśnieżającego, na drogach gminnych Gminy Świdnica
zlokalizowanych w następujących obrębach ewidencyjnych: Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa
Panków, Niegoszów, Wilków, Pszenno, Jagodnik, Miłochów, Gogołów, Krzczonów, Boleścin –
dla części nr 2.

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty w części nr 1 i części nr 2 będą oceniane w oparciu o
przedstawioną w ofercie (formularzu ofertowym) cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, zwaną dalej „ceną”, obliczoną według tabeli cenowej stanowiącej Załącznik nr 1.1a do
SWZ dla części nr 1 lub Załącznik nr 1.1b dla części nr 2.
2. Zamawiający kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyzna punkty według poniższego
wzoru: (Cena)= Najniższa zaoferowana cena/Cena oferty badanej x 100. Maksymalna ilość punktów,
którą Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena" to 100 pkt.
Cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako łączną wartość gotowości
(dyspozycji) sprzętu określonego w rozdz. XI pkt 2 ppkt 4 lit. a) i b) SWZ i operatorów do świadczenia
usług objętych przedmiotem zamówienia oraz świadczenie usług odśnieżania i uszorstniania wraz z
wszystkimi kosztami niezbędnymi do poniesienia w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z zaoferowaną najniższą ceną. Ocenie podlegać będą
wyłącznie oferty, które nie zostaną odrzucone.
4. Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy
założeniu, że jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „0” do „4” końcówkę tą pomija
się, a jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „5” do „9” to liczbę na drugim miejscu
po przecinku podwyższa się o „1”.
5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu
na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających
nową cenę.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w
uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

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
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że :
a) dla części nr 1:
- zrealizował min 1 (jedną) usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg o wartości min 70 tyś zł
brutto, niezależnie od ilości zadań, na które złoży ofertę, wraz z potwierdzeniem należytego
wykonania usługi,
- posiada min. 1 (jedną) pługopiaskarkę samochodową wyposażoną w pług o szerokości
odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 2 ton,
- posiada min. 1 (jedną) pługopiaskarkę ciągnikową z napędem 4x4 wyposażoną w pług o
szerokości odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 0,8 tony.

b) dla części nr 2:
- zrealizował min 1 (jedną) usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg o wartości min 70 tyś zł
brutto, niezależnie od ilości zadań, na które złoży ofertę, wraz z potwierdzeniem należytego
wykonania usługi,
- posiada min. 1 (jedną) pługopiaskarkę samochodową wyposażoną w pług o szerokości
odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 2 ton,
- posiada min. 1 (jedną) pługopiaskarkę ciągnikową wyposażoną w pług o szerokości
odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 0,8 tony.

UWAGA! Wykonawca składający ofertę na dwie części musi posiadać:
a) co najmniej 2 (dwie) pługopiaskarki samochodowe, z których każda musi być wyposażona w
pług o szerokości odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 2 ton.
b) co najmniej 1 (jedną) pługopiaskarkę ciągnikową z napędem 4x4 wyposażoną w pług o
szerokości odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 0,8 tony oraz co
najmniej 1 (jedną) pługopiaskarkę ciągnikową wyposażoną w pług o szerokości odśnieżania
min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 0,8 tony lub co najmniej 2 (dwie)
pługopiaskarki ciągnikowe, z których każda będzie posiadała napęd 4x4 oraz będzie
wyposażona w pług o szerokości odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności
min. 0,8 tony.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz winien potwierdzać wykonanie przez Wykonawcę
min. 1 (jedną) usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg o wartości min. 70 tys. złotych brutto,
niezależnie od ilości części, na które złoży ofertę. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
2. dla części nr 1 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. Wykaz musi potwierdzać
dysponowanie:
a) min. 1 (jedną) pługopiaskarką samochodową wyposażoną w pług o szerokości odśnieżania min. 2 m
oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 2 ton,
b) min. 1 (jedną) pługopiaskarką ciągnikową z napędem 4x4 wyposażoną w pług o szerokości
odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 0,8 tony.
3. dla części nr 2 - wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. Wykaz musi potwierdzać
dysponowanie: 
a) min. 1 (jedną) pługopiaskarką samochodową wyposażoną w pług o szerokości odśnieżania min. 2 m
oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 2 ton,
b) min. 1 (jedną) pługopiaskarką ciągnikową wyposażoną w pług o szerokości odśnieżania min. 2 m
oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 0,8 tony.

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: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Dokumenty określone Rozdziale XIII pkt 4 ppkt 1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do
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wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

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: Nie

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej
na miniPortalu. Szczegółowe zasady złożenia oferty określa rozdział XIX SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca do oferty winien dołączyć:
1) Tabelę cenową sporządzoną w oparciu o Załącznik nr 1.1a do SWZ dla części nr 1 lub
Załącznik nr 1.1b do SWZ dla części nr 2;
2) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, Zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdanie
pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych,
a Wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, tj. wskaże
adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych;
3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów o których mowa w ppkt 2;
4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa
każdy z Wykonawców zgodnie z Rozdziałem XV pkt 2 SWZ. W przypadku składania ofert na
obie części zamówienia, Wykonawca lub każdy w Wykonawców wspólnie ubiegających się o
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zamówienie będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia odrębnie dla każdej części;
6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające,
które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do
SWZ.
W przypadku składania ofert na obie części zamówienia, Wykonawcy będą zobowiązany do
złożenia oświadczenia odrębnie dla każdej części.
7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Oświadczenie składa Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunku prawnego.
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	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.	W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania, tj. 26/ZAP/2021. 2.	Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail j.sobol@sgpk.pl. 3.	Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub datę ich przekazania za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail j.sobol@sgpk.pl, z zastrzeżeniem, iż ofertę wraz z załącznikami określonymi w Rozdziale XVIII pkt 8 SWZ, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 pzp, można przekazać wyłącznie na ePUAP, w sposób określony w Rozdziale XIX SWZ 4.	Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 5.	Zamawiający rekomenduje stosowanie formatu .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt. Jednak Wykonawca może przygotować ofertę w każdym innym formacie zgodnym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2247). 6.	W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z . 7.	Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 8.	Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 9.	Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje ten dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173) lub podpisem zaufanym, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670) lub podpisem osobistym, o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, z późn. zm.). Z uwagi na ograniczoną ilość znaków możliwych do wprowadzenia, pozostałe informacje określa SWZ.
	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:
	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: 1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica, e-mail: sgpk@sgpk.pl, www.sgpk.pl, tel. 74 8515980, fax 74 8515982, NIP 8842663863 Regon 020775910, 2)	dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. – inspektor.ochrony.danych@sgpk.pl tel. 748515980.; 3)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji; 4)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 5)	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; 6)	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; 7)	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)	Posiada Pan/Pani: a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b)	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. c)	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 członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. d)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)	nie przysługuje Pani/Panu: a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)	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. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków możliwych do wprowadzenia, pozostałe informacje określa SWZ.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: 26/ZAP/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: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 2
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: 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:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Oferty w części nr 1 i części nr 2 będą oceniane w oparciu o przedstawioną w ofercie (formularzu ofertowym) cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną”, obliczoną według tabeli cenowej stanowiącej Załącznik nr 1.1a do SWZ dla części nr 1 lub Załącznik nr 1.1b dla części nr 2. 2.	Zamawiający kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyzna punkty według poniższego wzoru: (Cena)= Najniższa zaoferowana cena/Cena oferty badanej x 100. Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena" to 100 pkt. Cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako łączną wartość gotowości (dyspozycji) sprzętu określonego w rozdz. XI pkt 2 ppkt 4 lit. a) i b) SWZ i operatorów do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia oraz świadczenie usług odśnieżania i uszorstniania wraz z wszystkimi kosztami niezbędnymi do poniesienia w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.  3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z zaoferowaną najniższą ceną. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty, które nie zostaną odrzucone. 4.	Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy założeniu, że jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „0” do „4” końcówkę tą pomija się, a jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „5” do „9” to liczbę na drugim miejscu po przecinku podwyższa się o „1”. 5.	W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 6.	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	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
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Oferty w części nr 1 i części nr 2 będą oceniane w oparciu o przedstawioną w ofercie (formularzu ofertowym) cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną”, obliczoną według tabeli cenowej stanowiącej Załącznik nr 1.1a do SWZ dla części nr 1 lub Załącznik nr 1.1b dla części nr 2. 2.	Zamawiający kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyzna punkty według poniższego wzoru: (Cena)= Najniższa zaoferowana cena/Cena oferty badanej x 100. Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena" to 100 pkt. Cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako łączną wartość gotowości (dyspozycji) sprzętu określonego w rozdz. XI pkt 2 ppkt 4 lit. a) i b) SWZ i operatorów do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia oraz świadczenie usług odśnieżania i uszorstniania wraz z wszystkimi kosztami niezbędnymi do poniesienia w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.  3.	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z zaoferowaną najniższą ceną. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty, które nie zostaną odrzucone. 4.	Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy założeniu, że jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „0” do „4” końcówkę tą pomija się, a jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „5” do „9” to liczbę na drugim miejscu po przecinku podwyższa się o „1”. 5.	W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 6.	Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 100
	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: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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: Odpisu lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz winien potwierdzać wykonanie przez Wykonawcę min. 1 (jedną) usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg o wartości min. 70 tys. złotych brutto, niezależnie od ilości części, na które złoży ofertę. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ. 2. dla części nr 1 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. Wykaz musi potwierdzać dysponowanie: a)	min. 1 (jedną) pługopiaskarką samochodową wyposażoną w pług o szerokości odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 2 ton, b)	min. 1 (jedną) pługopiaskarką ciągnikową z napędem 4x4 wyposażoną w pług o szerokości odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 0,8 tony. 3. dla części nr 2 - wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. Wykaz musi potwierdzać dysponowanie:  a)	min. 1 (jedną) pługopiaskarką samochodową wyposażoną w pług o szerokości odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 2 ton, b)	min. 1 (jedną) pługopiaskarką ciągnikową wyposażoną w pług o szerokości odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 0,8 tony.

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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