Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
na podst. art.36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą

Zimowe utrzymanie dróg w sezonach zimowych od 2019/2020 do 2021/2022
1) Nazwa oraz adres zamawiającego
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie,
ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715
2) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
3) Opis przedmiotu zamówienia
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90620000-9 (usługi odśnieżania),
90630000-2 (usługi usuwania oblodzeń)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu oleskiego podzielono na następujące zadania:
 Zadanie 1 REJON PRASZKA Praca 3 pługopiaskarek i 2 pługów odśnieżnych łącznie z załadunkiem mieszanki
 Zadanie 2 REJON OLESNO Praca pługopiaskarki i pługa odśnieżnego łącznie z załadunkiem mieszanki
 Zadanie 3 REJON DOBRODZIEŃ Praca pługopiaskarki i pługa odśnieżnego łącznie z załadunkiem mieszanki
 Zadanie 4 Pług ciągnikowy Łomnica
 Zadanie 5 Pług ciągnikowy Praszka
 Zadanie 6 Pług ciągnikowy Olesno
 Zadanie 7 Pług ciągnikowy Dobrodzień
 Zadanie 8 Równiarka Praszka
 Zadanie 9 Równiarka Olesno
 Zadanie 10 Równiarka Dobrodzień
 Zadanie 11 Ładowarka Praszka
 Zadanie 12 Ładowarka Olesno
 Zadanie 13 Ładowarka Dobrodzień
Zakres usług uzależniony będzie od panujących warunków pogodowych – zamawiający dopuszcza możliwość nie
skorzystania z całości wymaganego sprzętu.
Dla orientacji podano poniżej przybliżone zakresy pracy sprzętu w sezonach zimowych od roku 2016 do 2018 (suma wartości dla
całego powiatu oleskiego).
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Zamawiający nie będzie dodatkowo płacił Wykonawcy za dyżury – poniesione koszty należy wkalkulować w ceny jednostkowe
pracy sprzętu.
Zamawiający zastrzega sobie bezwzględne prawo do zmiany lokalizacji wykonania usług w obrębie całego powiatu
oleskiego, niezależnie od tego dla jakiego rejonu jest zawarta umowa.
Wykonawca ma prawo doliczyć do kosztu wykonania usługi dojazd od właściwego punktu bazowego lub od bazy Wykonawcy,
z zastrzeżeniem, że tą zapłatą będzie objęty zawsze odcinek najkrótszy.
Punkty bazowe w zależności od rejonu na który jest podpisana umowa, to miejscowości Praszka, Olesno, Dobrodzień.
Przed nowym sezonem zimowym stawki jednostkowe za pracę sprzętu będą przeliczane w miesiącu październiku wg.
„Wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych” (pozycja TRANSPORT) ogłaszanego przez Główny Urząd
Statystyczny w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku (wskaźnik za miesiąc wrzesień) – zmiany zostaną
wprowadzone odpowiednim aneksem do umowy.
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W załączeniu przekazano planowane do odśnieżania i posypywania odcinki dróg wraz z obowiązującymi standardami
zimowego utrzymania. Szczegółowe trasy będą ustalane wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę po rozstrzygnięciu
przetargu. W sprawach spornych decyzja należy do Zamawiającego.
Czas reakcji będzie liczony od momentu wydania dyspozycji przez Zamawiającego do momentu wyjazdu z punktu bazowego.
Czas ten nie może być dłuższy niż 2 godziny. Jeśli dojazd odbywa się inną drogą (krótszą) – czas reakcji liczony będzie do
momentu wyjazdu z bazy Wykonawcy. W przypadku nieuzasadnionego spóźnienia Zamawiający naliczy karę umowną.
W przypadku piaskarki czas reakcji będzie liczony do momentu wyjazdu z punktu bazowego załadowanej piaskarki.
Wyjątek stanowi pozycja „Pług ciągnikowy lemieszowy w miejscowości Łomnica” – wykonawca otrzyma wynagrodzenie
jedynie za wykonaną pracę, zamawiający nie będzie płacił za dojazd do Łomnicy.
Zamawiający wydaje dyspozycje telefonicznie (informacja ustna lub sms). W przypadku nie odbierania telefonu przez
Wykonawcę czas reakcji będzie naliczany od próby wykonania pierwszego połączenia przez Zamawiającego.
Wykonawca przez cały okres ważności umowy gwarantuje oddanie do dyspozycji Zamawiającego w celu wykonania usług
zimowego utrzymania dróg ilość i rodzaj środków sprzętowo-transportowch zgodnych z ilością i rodzajem zadeklarowanym w
ofercie. Sprzęt musi być w pełni gotowy i sprawny technicznie - w przypadku nie spełnienia tego warunku Zamawiający ma
prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
Wykonawca oddaje do dyspozycji sprzęt łącznie z operatorem posiadającym kwalifikacje gwarantujące prawidłowe wykonanie
usług.
Organizacja placów składowych, łącznie z przystosowaniem do wymagań ochrony środowiska należy do wykonawcy.
Zamawiający umożliwia nieodpłatne korzystanie, w celu realizacji zadnia, z placu składowego w Praszce, ul. Byczyńska
Zamawiający zapewnia materiały do zwalczania śliskości zimowej – materiały będą składowane na placu składowym w
Praszce, ul. Byczyńska.
Koszty załadunku piaskarek, koszty transportu mieszanki z placu składowego w Praszce, ul. Byczyńska (łącznie z
załadunkiem) na plac składowy Wykonawcy pokrywa Wykonawca, który organizuje je we własnym zakresie – należy
je wkalkulować w pracę piaskarki.
Wykonawca musi posiadać całodobową dyspozycyjność oraz zapewnić łączność telefoniczną z punktem dowodzenia akcji
zima oraz pracującym sprzętem (podczas pracy sprzętu Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu stały kontakt telefoniczny
z operatorem), zapewnić dyżurnego do akcji zimowej (dyspozytora sprzętu), do obowiązków którego będzie należało
dysponowanie sprzętem, prowadzenie rejestracji pracy sprzętu, współpraca w koordynacji pracy sprzętu z zamawiającym.
Wykonawca musi prowadzić ewidencję materiałową oraz informować na bieżąco Zamawiającego o ilości wykorzystanych i
posiadanych materiałów. Wykonawca musi na bieżąco przekazywać Zamawiającemu dane teleadresowe ww osób.
Wykonawca przedstawia Zamawiającemu pełny wykaz sprzętu, łącznie z adresem bazy na której się znajduje, wykaz
operatorów łącznie z telefonem kontaktowym – dane te muszą być na bieżąco aktualizowane przez Wykonawcę.
Nośniki pod piaskarki i pługi samochodowe muszą być wyposażone w tachografy. Zamawiający ma prawo żądać wydruków
z tachografu.
Zamawiający ma prawo w każdej chwili zamontować na nośniki sprzętu urządzenia monitorujące GPS.
Od dnia 1 listopada każdego roku obowiązywania umowy Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu przegląd
całości sprzętu przeznaczonego do realizacji umowy. Sprzęt musi być wtedy w pełni gotowy do pracy.
Rozliczenie dla pługów i piaskarek odbywać się będzie na podstawie przebytych kilometrów, natomiast dla pozostałego sprzętu
oddzielnie będzie rozliczany przejazd (na podstawie przebytego odcinka) i praca sprzętu (na podstawie czasu pracy)

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – w rozbiciu na poszczególne zadania
4)

Termin wykonania zamówienia




5)

od 1 listopada 2019 do 15 kwietnia 2020
od 1 listopada 2020 do 15 kwietnia 2021
od 1 listopada 2021 do 15 kwietnia 2022

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
c) zdolności technicznej lub zawodowej tj:
Wykonawca musi posiadać bądź mieć do dyspozycji następujący sprzęt:


Zadanie 1 REJON PRASZKA Praca 3 pługopiaskarek i 2 pługów odśnieżnych łącznie z załadunkiem mieszanki
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Zadanie 2 REJON OLESNO Praca pługopiaskarki i pługa odśnieżnego łącznie z załadunkiem mieszanki








Nośniki do pługopiaskarek - 3 szt.
Wymagania minimalne: napęd na minimum dwie osie, dostosowany do montażu piaskarek i pługów odśnieżnych.
Nośniki do pługów – 2 szt.
Wymagania minimalne: samochód lub ciągnik, naciski na oś po załadunku materiałów zgodnie z przepisami prawa
o ruchu drogowym, napęd na minimum dwie osie, dostosowany do pługów odśnieżnych
Pługi – 5 szt.,
Wymagania minimalne: pług odśnieżny średni, jednostronny z czołownicą, szerokość odśnieżania min. 2,7 m,
sterowanie hydrauliczne z kabiny.
Piaskarki – 3 szt.
wymagania minimalne: piaskarka nakładana na nośnik , pojemność skrzyni na mieszankę piaskowo solną min 3
m3, sterowanie rozsypywaniem z kabiny, regulacja szerokości rozsypywania od 2 do 6 m z możliwością
rozsypywania asymetrycznego.
Ładowarka do załadunku o pojemności łyżki min. 1 m3

Nośnik do pługopiaskarki
Wymagania minimalne: napęd na minimum dwie osie, dostosowany do montażu piaskarek i pługów odśnieżnych.
Nośnik do pługów
Wymagania minimalne: samochód lub ciągnik, naciski na oś po załadunku materiałów zgodnie z przepisami prawa
o ruchu drogowym, napęd na minimum dwie osie, dostosowany do pługów odśnieżnych
Pługi – 2 szt.
Wymagania minimalne: pług odśnieżny średni, jednostronny z czołownicą, szerokość odśnieżania min. 2,7 m,
sterowanie hydrauliczne z kabiny.
Piaskarka
wymagania minimalne: piaskarka nakładana na nośnik , pojemność skrzyni na mieszankę piaskowo solną min 3
m3, sterowanie rozsypywaniem z kabiny, regulacja szerokości rozsypywania od 2 do 6 m z możliwością
rozsypywania asymetrycznego.
Ładowarka do załadunku o pojemności łyżki min. 1 m3

Zadanie 3 REJON DOBRODZIEŃ Praca pługopiaskarki i pługa odśnieżnego łącznie z załadunkiem mieszanki







Nośnik do pługopiaskarki
Wymagania minimalne: napęd na minimum dwie osie, dostosowany do montażu piaskarek i pługów odśnieżnych.
Nośnik do pługów
Wymagania minimalne: samochód lub ciągnik, naciski na oś po załadunku materiałów zgodnie z przepisami prawa
o ruchu drogowym, napęd na minimum dwie osie, dostosowany do pługów odśnieżnych
Pługi – 2 szt.
Wymagania minimalne: pług odśnieżny średni, jednostronny z czołownicą, szerokość odśnieżania min. 2,7 m,
sterowanie hydrauliczne z kabiny.
Piaskarka
wymagania minimalne: piaskarka nakładana na nośnik , pojemność skrzyni na mieszankę piaskowo solną min 3
m3, sterowanie rozsypywaniem z kabiny, regulacja szerokości rozsypywania od 2 do 6 m z możliwością
rozsypywania asymetrycznego.
Ładowarka do załadunku o pojemności łyżki min. 1 m3



Zadanie 4 Pług ciągnikowy Łomnica
Wymagania minimalne: Ciągnik - napęd na dwie osie, dostosowanie do montażu pługów tj. montażu czołownic; Pług
ciągnikowy - szerokość odśnieżania min. 2,7m, sterowanie hydrauliczne z kabiny



Zadanie 5 Pług ciągnikowy Praszka
Wymagania minimalne: Ciągnik - napęd na dwie osie, dostosowanie do montażu pługów tj. montażu czołownic; Pług
ciągnikowy - szerokość odśnieżania min. 2,7m, sterowanie hydrauliczne z kabiny



Zadanie 6 Pług ciągnikowy Olesno
Wymagania minimalne: Ciągnik - napęd na dwie osie, dostosowanie do montażu pługów tj. montażu czołownic; Pług
ciągnikowy - szerokość odśnieżania min. 2,7m, sterowanie hydrauliczne z kabiny



Zadanie 7 Pług ciągnikowy Dobrodzień
Wymagania minimalne: Ciągnik - napęd na dwie osie, dostosowanie do montażu pługów tj. montażu czołownic; Pług
ciągnikowy - szerokość odśnieżania min. 2,7m, sterowanie hydrauliczne z kabiny




Zadanie 8 Równiarka Praszka
Zadanie 9 Równiarka Olesno
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Zadanie 10 Równiarka Dobrodzień

 Zadanie 11 Ładowarka Praszka
Wymagania minimalne: Ładowarka o pojemności łyżki co najmniej 1,5 m3
 Zadanie 12 Ładowarka Olesno
Wymagania minimalne: Ładowarka o pojemności łyżki co najmniej 1,5 m3
 Zadanie 13 Ładowarka Dobrodzień
Wymagania minimalne: Ładowarka o pojemności łyżki co najmniej 1,5 m3
Zamawiający dopuszcza użycie sprzętu o parametrach wyższych niż podane powyżej.
W sytuacji, gdy wykonawca przedkłada ofertę na więcej niż na jedno zadanie, musi wykazać iż posiada sprzęt techniczny oddzielnie
dla każdego zadania.
Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja). W takim przypadku ustanawiają oni
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu ,
natomiast warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli i
pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. W umowie zostanie określony zakres usług, które
Wykonawca będzie wykonywał siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców.
Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli jednak zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny
Podwykonawca lub wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5a) Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5
Z postepowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
6)

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia



Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

(Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz nie
podlega wykluczeniu)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o których mowa w p. 7 niniejszej SIWZ składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o którym mowa w ust. 1.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w p. 7 niniejszej SIWZ.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:


wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
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Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w p. 5 niniejszej SIWZ.



Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3
ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7)

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów pisemnie, faksem
(343584714 lub 343584715) lub drogą elektroniczną (pzd@interka.pl), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w p. 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy)
dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnieni są: Roman Jokiel (sprawy dotyczące procedury udzielenia zamówienia) i
Andrzej Łęgosz tel. 601548773 (informacje techniczne określające przedmiot zamówienia).
8) Wymagania dotyczące wadium
Nie dotyczy
9) Termin związania ofertą
30 dni od terminu składania ofert (zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy)
10) Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta musi zostać podpisana przez osobę lub osoby uprawnione.
Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do
podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Jeżeli uprawnienie do podpisywania oferty nie wynika z
załączonego dokumentu, należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem).
Wykonawca może złożyć jedną ofertę, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się
bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
Wszelkie korekty w treści oferty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
Wykonawca zamieści ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, która będzie posiadać oznaczenia: „Akcja zima”, a
także – „nie otwierać przed dniem 4.10.2019 r. przed godziną 1000” oraz adres wykonawcy.
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8, nie później niż 4.10.2019 do godziny 1000.
12) Opis sposobu obliczenia ceny

Wykonawca podaje na formularzu oferty ceny jednostkowe dla każdego wymaganego rodzaju sprzętu.
13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert
Dla zadania 1, 2 i 3 zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:
- wysokość ceny ofertowej - 60%
- ładowność piaskarki – 30%
- czas reakcji – 10%
Punktację przyznaje się wg następującego wzoru:
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Ilość punktów = C x 0,6 + Ł x 0,3 + T x 0,1
gdzie:
C – ilość punktów według kryterium cena, która zostanie obliczona wg wzoru C=Cmin/Co
Cmin – średnia arytmetyczna cen brutto oferty z najniższą średnią arytmetyczną cen brutto, Co – średnia arytmetyczna cen brutto
oferty badanej
Ł – ilość punktów wg kryterium ładowność, które dotyczy ładowności piaskarek, jaką Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował na potrzeby realizacji zamówienia.
Ocena zostanie dokonana na podstawie zadeklarowanej ładowności urządzenia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty
dla danej części zamówienia.
W tym kryterium obowiązuje następująca punktacja
Ładowność
Ilość punktów
5 m3
1
4 m3
0,5
3 m3
0
Jeśli Wykonawca nie określi ładowności sprzętu w Formularzu Oferty albo zaproponuje inną ładowność niż w tabeli, Zamawiający
przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalną wartość wymaganą przez Zamawiającego, tj. 3 m3 i przyzna w tym kryterium 0 pkt.
Ilość punktów dla tego kryterium będzie obliczana jako średnia arytmetyczna ilości punktów wg kryterium ładowność.
T – średnia arytmetyczna ilości punktów wg kryterium czas reakcji, rozumiany zgodnie z opisem w p.3 SIWZ zgodnie z
poniższą tabelą
Czas reakcji
Ilość punktów
1 godz.
1
1,5 godz.
0,5
2 godz.
0
Jeśli Wykonawca nie określi czasu podstawienia sprzętu w Formularzu Oferty albo zaproponuje inny czas niż w tabeli,
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny czas reakcji, tj. 2 godz. i przyzna w tym kryterium 0 pkt.
Dla zadania 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:
- wysokość ceny ofertowej - 60%
- czas reakcji – 40%
Punktację przyznaje się wg następującego wzoru:
Ilość punktów = C x 0,6 + T x 0,4
gdzie:
C – ilość punktów według kryterium cena, która zostanie obliczona wg wzoru C=Cmin/Co
Cmin – cena brutto oferty najtańszej, Co – cena brutto oferty badanej
T – ilość punktów wg kryterium czas reakcji, rozumiany zgodnie z opisem w p.3 SIWZ zgodnie z poniższą tabelą
Czas reakcji
Ilość punktów
1 godz.
1
1,5 godz.
0,5
2 godz.
0
Jeśli Wykonawca nie określi czasu podstawienia sprzętu w Formularzu Oferty albo zaproponuje inny czas niż w tabeli,
Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje maksymalny czas reakcji, tj. 2 godz. i przyzna w tym kryterium 0 pkt.
14) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
Po wyborze oferty, wybrany Wykonawca zostanie wezwany po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestów do
zawarcia umowy
15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
nie dotyczy (zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy)
16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
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Zgodnie z załączonym wzorem umowy. W umowie zostaną pominięte zapisy które nie są związane z przedmiotem umowy.
17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy przysługuje prawo do protestu na zasadach ustalonych w ustawie.
18) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
Poczta elektroniczna: pzd@interka.pl
Strona internetowa: www.bip.powiatoleski
19) Wymagania dotyczące wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy
Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks Pracy wszystkich operatorów sprzętu oraz kierowców. (Obowiązek określony w ust. 1 powyżej dotyczy także
Podwykonawców).
Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, złoży Zamawiającemu wykaz osób o których mowa w powyżej wraz z
oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Każdorazowa zmiana osób, o których mowa powyżej wymaga korekty
wykazu osób wykonujących zamówienie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania,
czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

7

