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Rozdział I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

1.1 Zamawiającym jest:
MIASTO ŻYRARDÓW
96-300 Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr 1
tel. 0 46 858 15 00, e-mail: urzad@zyrardow.pl
1.2 Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
1) Biuletyn Zamówień Publicznych
2) Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardowa www.bip.zyrardow.pl
3) tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.
Rozdział II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
2.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j).
2.2 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp.
Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1 Przedmiot i zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg na terenie miasta
Żyrardowa w zakresie:
1) utrzymania przez cały okres obowiązywania umowy określonych standardów
zimowego utrzymania dróg zawartych w OWZUD;
2) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej realizowanie prac określonych w Planie
Akcji Zima dla Miasta Żyrardowa;
3) prowadzenie ewidencji meteogramów oraz załączanie ich kopii do protokołów;
4) ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za stan zimowego utrzymania dróg oraz za
skutki spowodowane niewłaściwym stanem zimowego utrzymania dróg, w szczególności
w stosunku do osób trzecich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 12 Ogólne Warunki
Zimowego Utrzymania Dróg.
3.2 Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
3.3. Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3) Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, polegających na
powtórzeniu podobnych usług na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień
Publicznych w wysokości do 14 % wartości zamówienia. Zamówienie to może zostać
udzielone na podstawie negocjacji przeprowadzonych z wykonawcą zamówienia
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podstawowego. Zamówienie to może obejmować, w szczególności usługi zimowego
utrzymania dróg.
3.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
1) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych, wymaga aby osoby wykonujące czynności związane z
wykonaniem następujących prac: prace wykonywane przy wykorzystaniu maszyn o
napędzie silnikowym oraz kierowcy były zatrudnione przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą a dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r.108 t.j.).
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących
wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności,
w szczególności poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o pracownikach
zatrudnionych na umowę oraz wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających
bieżące opłacanie składek na podstawie imiennych dokumentów rozliczeniowych
pracownika (ZUS RCA) i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola
może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej
dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
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o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.
4) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa powyżej
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie
obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie
skutkować naliczeniem kary umownej a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji
Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na
warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.
5) Powyższy wymóg nie dotyczy sytuacji samozatrudnienia.
3.5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia
3.6 Podwykonawcy:
1) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, wykazał w ofercie, części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm
podwykonawców, o ile są mu one wiadome na etapie składania ofert.
2) Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo
rezygnacji z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22
a ust.1, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca
jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Rozdział IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1 Termin wykonania zamówienia – od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.
Rozdział V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

5.1 W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie podlegają
wykluczeniu z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i
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pkt 4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez
Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.
5.2 Warunki udziału w postępowaniu:
1) kompetencje lub uprawnienie do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego. Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) sytuacja finansowa lub ekonomiczna
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy 00/100 zł).
3) zdolności techniczne lub zawodowe
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca spełniał minimalne warunki dotyczące
doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co
najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia. Za usługę o podobnym zakresie i wartości Zamawiający uzna
wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg o wartości nie mniejszej niż
500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy 00/100 zł.)
b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował odpowiednim sprzętem technicznym,
umożliwiającym realizację zamówienia tj.: posiadał co najmniej
 sześć pługów śnieżnych (pojazd lub ciągnik z pługiem do odśnieżania);
 jeden mały pług śnieżny do odśnieżania ciągów pieszych;
 cztery pojazdy samochodowe z solarką do stosowania technologii zwilżonej soli
lub polewaczki;
 jedną wytwornica solanki do przygotowywania roztworu solnego;
 dwa samochody samowyładowcze o ładowności minimum 5 ton;
 jedną ładowarkę czołową.
c) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania
przedmiotu zamówienia, w ilości nie mniejszej niż 13 osób, w tym 10 osób do obsługi
maszyn i 3 osoby do odśnieżania ręcznego.
5.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 5.3.
wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
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wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 12–23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 4.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub
ekonomiczną.
Rozdział VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH WYMAGANYCH
W POSTĘPOWANIU
ETAP I SKŁADANIA OFERT

6.1 Składana przez Wykonawców oferta składa się z wypełnionego formularza ofertowego –
zał. nr 1 do SIWZ.
6.2. Do oferty należy dołączyć
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu, o treści określonej w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.
b) Dokumenty potwierdzające sposób reprezentowania Wykonawcy, potwierdzające że
oferta została złożona przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
(pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
c) Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (zał. nr 2 i 3 do SIWZ). Wykonawca musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności załączając do oferty zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Zobowiązanie należy złożyć na piśmie w formie oryginału a jego treść musi
w sposób wyraźny i jednoznaczny wyrażać wolę oddania Wykonawcy ubiegającemu się
o zamówienie odpowiedniego zasobu.
Wzór zobowiązania stanowi zał. nr 4 do SIWZ.
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W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6.3 Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11
ustawy PZP. Wzór zał. nr 5 do SIWZ.
ETAP II PO DOKONANIU WSTĘPNEJ OCENY OFERT.
Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona może zostać wezwany przez
Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP tj. potwierdzających spełnienie
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia z postępowania.
6.4 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca
zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu określonego w pkt. 6.5 ust 1) składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości.
6.5 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany będzie do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy
zostały wykonane należycie– według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego– według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
3) wykaz narzędzi, wyposażenie zakładu, lub urządzeń technicznych – załącznik nr 7
4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
do oferty dołączyć należy ustanowione przez wykonawców pełnomocnictwo
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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2) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa
w ofercie podpisane przez siebie dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 6.2 SIWZ
Rozdział VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

7.1 Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych dokumentów:
1) Wszelka korespondencja prowadzona z Zamawiającym powinna być sporządzona
w języku polskim.
2) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną (e-mail), przy czym zawsze
dopuszczalna jest forma pisemna.
3) Oświadczenia, wnioski oraz inne informacje oraz pytania do Zamawiającego należy
kierować na adres podany w Rozdziale I niniejszej specyfikacji lub na adres e-mail:
zamowieniapubliczne@zyrardow.pl.
4) Każda ze Stron, niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej.
W przypadku, gdy Wykonawca nie potwierdzi otrzymania korespondencji, o której mowa
powyżej, będzie się uważać, że dowód jej nadania za pomocą poczty elektronicznej
stanowi datę jej otrzymania przez Wykonawcę.
7.2 Wyjaśnienia treści SIWZ:
1) Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się
do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, kierując swoje zapytanie na piśmie na adres
Zamawiającego lub na wskazany wyżej adres e-mail.
2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.
7.3 Osobami, ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami
są:
a) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
p. Dorota Majchrzak – Wydział Dróg i Transportu Miejskiego, nr tel. (46) 858-15-64;
b) w sprawach proceduralnych:
p. Anna Derda –Wydział Zamówień Publicznych, nr tel. (46) 858-15-54.
Rozdział VIII. WADIUM
8.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 12 000,00 zł (słownie: dwanaście
tysięcy 00/100).
8.2 Wadium może być wniesione w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
8.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Miasto Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów,
nr rachunku 57 1020 1026 0000 1502 0274 1171, z dopiskiem: „Wadium w przetargu Zimowe
na utrzymanie ulic na terenie miasta Żyrardowa ”.
8.4 Do wnoszenia, zwracania i zatrzymywania wadium Zamawiający będzie stosował art. 4546 ustawy Pzp.
Rozdział IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
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9.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
9.2 W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
9.3 Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym
Zamawiającego.
Rozdział X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1 Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10.2 Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, przedstawiona na
formularzu ofertowym (Załącznik nr 1)
10.3 Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
10.4 Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
10.5 Oferta winna być sporządzona w sposób czytelny i jednoznaczny, a ewentualne
poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie, poprzez przekreślenie błędnego
zapisu i wstawienie poprawnego oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
10.6 Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były połączone (zszyte) w sposób trwały.
10.7 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę należy wysłać na adres podany
w Rozdziale I niniejszej specyfikacji i opisać nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy
z dopiskiem:
„PRZETARG NIEOGRANICZONY
„Zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Żyrardowa ”
NIE OTWIERAĆ PRZED 18 listopada 2019 r. godz. 12:30”
10.8 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub z braku wymaganych informacji.
Rozdział XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1 Oferty należy składać do dnia 18 listopada 2019 roku do godz. 12:00 w siedzibie
Zamawiającego – Urząd Miasta Żyrardowa, Biuro Obsługi Klienta, Pl. Jana Pawła II
nr 1, 96-300 Żyrardów. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu
oferty do Zamawiającego.
11.2 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
Zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
11.3 Zmiany dotyczące treści oferty winny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane
na adres Zamawiającego podany w punkcie 11.1, w sposób opisany w Rozdziale X
niniejszej specyfikacji i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku
powiadomienia o wycofaniu oferty – opatrzone napisem „Wycofanie”.
11.4 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2019 roku o godz. 12:30 w siedzibie
Zamawiającego, w budynku Urzędu Miasta Żyrardowa, Pl. Jana Pawła II 1, II piętro,
pokój nr 37.
11.5 Otwarcie ofert jest jawne.
11.6 Koperty oznaczone jako „Wycofane” nie będą otwierane.
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11.7 Koperty oznaczone jako „Zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy,
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian
zostaną dołączone do oferty.
Rozdział XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1 Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem
podatku VAT, z dokładnością do jednego grosza, czyli do dwóch miejsc po przecinku.
12.2 Zaoferowana przez Wykonawcę cena winna obejmować wszystkie koszty związane
z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
12.3 Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty
winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za zrealizowane
zamówienie była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego
przeliczeń.
12.4 Cena ofertowa brutto, jako cena ryczałtowa nie podlega zmianom.
12.5 Podstawą wyceny jest Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 11- OWZUD.
Rozdział XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ
SPOSOBU OCENY OFERT.

13.1 Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących
kryteriów:
Lp.

Nazwa kryterium

1
2

Cena
Skrócenie czasu reakcji
przystąpienia do akcji
zimowego utrzymania
według standardu III i
IV zgodnie z OWZUD

Waga
kryterium
60 %

Zasady punktowania
Cena najniższa / Cena badanej oferty x 60 pkt

20 %

120 min – 0 pkt
90 min – 10 pkt
60 min – 20 pkt
180 min – 0 pkt.
150 min – 5 pkt
120 min – 10 pkt
90 min – 15 pkt
60 min – 20 pkt

3
Skrócenie czasu na
osiągnięcie standardu II
zgodnie z OWZUD

20 %

13. 2 Dokument OWZUD opisuje standardy zimowego utrzymania dróg. Wykonawca może
zaoferować skrócenie czasu przystąpienia do akcji zimowego utrzymania dróg dla
standardu III i IV oraz skrócenie czasu na osiągnięcie standardu II, zgodnie z
dokumentem OWZUD.
13.3 Oferta wykonawcy, który zaproponuje czas reakcji przystąpienia do akcji zimowego
utrzymania standardu III i IV powyżej 120 minut zostanie odrzucona, jako niezgodna z
SIWZ.
13.4 Oferta wykonawcy, który zaproponuje czas na osiągnięcie standardu II powyżej 180 minut
zostanie odrzucona, jako niezgodna z SIWZ.
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13.5 Wynikiem dla każdej z ofert będzie suma punktów uzyskanych w podanych wyżej
kryteriach. Maksymalna liczba punktów wynosi 100.
13.5 Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
sumę punktów uzyskaną w oparciu o powyższe kryteria.
Rozdział XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

14.1 Miejscem zawarcia umowy będzie siedziba Zamawiającego, natomiast termin podpisania
umowy zostanie wyznaczony na podstawie art. 94 ustawy Pzp.
14.2 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wykonawcy przed zawarciem umowy zobowiązani są do dostarczenia Zamawiającemu
umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
14.3 W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od
zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdzie jedna
z przesłanek unieważnienia postępowania.
14.4 Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem
umowy jest zobowiązany do złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie
załączonego kosztorysu.
Rozdział XV. WYMAGANIA
WYKONANIA UMOWY.

DOTYCZĄCE

ZABEZPIECZENIA

NALEŻYTEGO

15.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Rozdział XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY.

KTÓRE

ZOSTANĄ

16.1 Treść istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.
16.2 Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy, w szczególności
w zakresie wynagrodzenia, w przypadku zmiany wysokości podatku VAT, przy
zachowaniu cenny netto, w zakresie robót realizowanych po wejściu w życie
przedmiotowej zmiany.
16.3 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o tych okolicznościach.
Rozdział XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

W toku postępowania środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI Pzp przysługują
podmiotom, o których mowa w art. 179 Pzp.
Odwołanie przysługuje w przypadkach określonych w art. 180 oraz w terminach opisanych
w art. 182 Pzp.
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

Integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią:
Formularz Oferty – Załącznik nr 1.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik
nr 2
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 3.
4. Zobowiazanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy swoje zasoby – Załącznik nr 4.
5. Oświadczenie Wykonawcy o porzynależności/braku przynależności do grupy
kapitałowej – Załącznik nr 5.
6. Wykaz wykonanych usług – Załącznik nr 6
7. Wykaz sprzętu – załącznik nr 7
8. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. – zał. nr 8
9. Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 9
10. Informacja o podwykonawcach – załącznik nr 10
11. Ogólne warunki zimowego utrzymania dróg – Załącznik nr 11.
12. Kosztorys zimowego utrzymania dróg – załącznik nr 12
1.
2.
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