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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej „SIWZ”)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:

„Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2013/2014
na terenie Gminy Krynica-Zdrój.”

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszczono w Biuletynie Zamówień
Publicznych: www.portal.uzp.gov.pl w dniu 17.10.2013 r. pod numerem: 217445 - 2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało opublikowane w siedzibie
Zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej: www.mpgk-krynica.pl
w dniu 17.10.2013 r.

„Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie Gminy Krynica-Zdrój.”
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Załączniki do SIWZ:
Załącznik Nr 1 Formularz oferty,
Załącznik Nr 2 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
Załącznik Nr 3 Wzór wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia,
Załącznik Nr 4 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1
ustawy,
Załącznik Nr 5 Wzór oświadczenia (dla osoby fizycznej) o braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy,
Załącznik Nr 6 Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej na podstawie art. 26 ust.2 d ustawy,
Załącznik Nr 7 Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 – „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie
zimowym 2013/2014 w miejscowości Tylicz.”
Załącznik Nr 8 Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 – „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie
zimowym 2013/2014 w miejscowości Muszynka.”
Załącznik Nr 9 Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 – „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie
zimowym 2013/2014 w miejscowości Polany.”
Załącznik Nr 10 Opis przedmiotu zamówienia dla części 4 – „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie
zimowym 2013/2014 w miejscowości Mochnaczka Niżna.”
Załącznik Nr 11 Opis przedmiotu zamówienia dla części 5 – „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie
zimowym 2013/2014 w miejscowości Mochnaczka Wyżna.”
Załącznik Nr 12 Opis przedmiotu zamówienia dla części 6 – „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie
zimowym 2013/2014 w miejscowości Czyrna.”
Załącznik Nr 13 Opis przedmiotu zamówienia dla części 7 – „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie
zimowym 2013/2014 w miejscowości Berest.”
Załącznik Nr 14 Opis przedmiotu zamówienia dla części 8 – „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie
zimowym 2013/2014 w miejscowości Piorunka.”
Załącznik Nr 15 Wzór umowy.
Załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Krynica-Zdrój, dnia 17 października 2013r

…………………………………………
KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO
Prezes Zarządu-Dyrektor Generalny

ANDRZEJ DOBRZAŃSKI
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica-Zdrój
Telefon: +48 (18) 472-52-60
Faks:
+48 (18) 472-52-80
Strona internetowa: www.mpgk-krynica.pl
E-mail: mpgk@mpgk-krynica.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

II. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
/tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm./, zwaną dalej „ustawą”.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym
2013/2014 na terenie Gminy Krynica-Zdrój.
2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonywanie usług kompleksowych z zakresu zimowego
utrzymania dróg obejmujących likwidację śliskości i odśnieżanie dróg. Zimowe utrzymanie dróg
to zespół prac mających na celu utrzymanie dróg w określonym standardzie. Minimalny poziom
utrzymania nawierzchni dróg oraz dopuszczalne czasy osiągnięcia tego poziomu określone zostały
w opisach przedmiotu zamówienia odpowiednio dla każdej części. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części od 1 do 8.
Część 1 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014
w miejscowości Tylicz.” – 10,338 km,
Część 2 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014
w miejscowości Muszynka.” – 2,481 km,
Część 3 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014
w miejscowości Polany.” – 2,785 km,
Część 4 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014
w miejscowości Mochnaczka Niżna.” – 4,752 km,
Część 5 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014
w miejscowości Mochnaczka Wyżna.” – 4,680 km,
Część 6 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014
w miejscowości Czyrna.” – 3,220 km,
Część 7 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014
w miejscowości Berest.” – 9,040 km,
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Część 8 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014
w miejscowości Piorunka.” – 3,800 km.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, więcej lub wszystkie części przedmiotu zamówienia.
Poszczególne części zostały opisane szczegółowo w Załącznikach Nr 7 - 14 do SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia:
dla części 1 przedmiotu zamówienia: od 15.11.2013 r. do 15.04.2014 r.
dla części 2 przedmiotu zamówienia: od 15.11.2013 r. do 15.04.2014 r.
dla części 3 przedmiotu zamówienia: od 15.11.2013 r. do 15.04.2014 r.
dla części 4 przedmiotu zamówienia: od 15.11.2013 r. do 15.04.2014 r.
dla części 5 przedmiotu zamówienia: od 15.11.2013 r. do 15.04.2014 r.
dla części 6 przedmiotu zamówienia: od 15.11.2013 r. do 15.04.2014 r.
dla części 7 przedmiotu zamówienia: od 15.11.2013 r. do 15.04.2014 r.
dla części 8 przedmiotu zamówienia: od 15.11.2013 r. do 15.04.2014 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie. W tym zakresie Zamawiający rezygnuje z opisu sposobu
spełnienia tego warunku.
1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje telefonem komórkowym oraz
sprzętem niezbędnym do prawidłowego i rzetelnego wykonania przedmiotu zamówienia (odpowiedniej
jego cześci).Wykaz sprzętu wraz z numerem telefonu alarmowego – Załącznik nr 3 do SIWZ.
1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
W tym zakresie Zamawiający rezygnuje z opisu sposobu spełnienia tego warunku.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
Zgodnie z art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W tym przypadku, Wykonawcy ustanawiają 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, warunki określone
w pkt. 1.1. – 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy
wspólnie. Warunek określony w pkt. 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
A. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy do oferty należy załączyć:
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
wg wzoru na Załączniku Nr 2 do SIWZ (ORYGINAŁ).
2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami wg wzoru na Załączniku Nr 3 do SIWZ.
Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy do oferty należy
załączyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy wg wzoru na
Załączniku Nr 4 lub nr 5 do SIWZ (ORYGINAŁ) oraz oświadczenie o przynależności do grupy
kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (ORYGINAŁ).
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10
i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 , 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa powyżej (ppkt B) w:
1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1
lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ustawy, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą
brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt VI SIWZ ppkt B.
Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust.2 b
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ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów
są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
Wykonawcy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej jako załączniki do oferty składają:
a)
Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SIWZ,
b)
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług
w celu realizacji zamówienia – Załącznik nr 3 do SIWZ,
c)
Oświadczenie (dla osoby fizycznej) o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 5
do SIWZ

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie lub faksem.
3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faksem, każda
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 37
33-380 Krynica – Zdrój
pokój nr 5 (sekretariat I piętro)
nr faksu: 18 472 52 80

5. Osobami ze strony Zamawiającego uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) mgr inż. Jolanta Szyszka – zagadnienia proceduralne
Tel. 18 472 52 60
2) Janusz Gurgul – zagadnienia merytoryczne
Tel. 18 471 15 25
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa
powyżej.
Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz jej ewentualne zmiany będą
dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy.

VIII. Wadium.
Zamawiający nie przewiduje wadium.
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IX. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę – wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego a jego upoważnienie musi być
udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich
pozostałych wykonawców. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego zobowiązani są do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego
Pełnomocnika, o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo może być złożone wyłącznie w formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
6. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi
we właściwym rejestrze.
7. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo
to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo
to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez
notariusza.
8. Do oferty Wykonawca musi dołączyć komplet dokumentów i oświadczeń wymaganych
postanowieniami niniejszej SIWZ.
9. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy w ofercie należy wskazać część
zamówienia, której wykonanie zamierza się mu powierzyć.
10. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo
czytelnym pismem odręcznym.
11. Zaleca się, aby wszystkie karty oferty wraz z załącznikami były jednoznacznie ponumerowane
i złączone w sposób uniemożliwiający swobodne wysunięcie się którejkolwiek karty
oraz aby Wykonawca sporządził i dołączył spis treści oferty.
12. Zaleca się aby wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były podpisane przez osobę
(osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
13. Część oferty, która zawiera informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega ich poufność, należy
umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Zamawiający nie odpowiada
za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez
Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione
do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub
inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji /tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późń. zm./.
14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
15. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, która będzie
posiadać następujące oznaczenia:
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Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć)
Zamówienia Publiczne
Znak sprawy: ZP.07/2013

OFERTA
na

„Zimowe utrzymanie wybranych dróg w sezonie zimowym 2013/2014
na terenie Gminy Krynica-Zdrój.”
Nie otwierać przed 25.10.2013r. godz. 10:15
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed
upływem terminu do składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica – Zdrój
pokój nr 5 (pierwsze piętro – sekretariat)
w terminie do dnia 25.10.2013r. do godz. 10:00
2. Sekretariat przedsiębiorstwa jest czynny od poniedziałku do piątku w godz: od 7:00 do 15:00
3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca
ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. Oferty przysłane pocztą - w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną
do Zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert.
5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Kraszewskiego 37, 33-380 Krynica – Zdrój
pierwsze piętro – SALA KONFERENCYJNA
dnia 25.10.2013r.o godz. 10:15

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Wykonawca ma obowiązek podać cenę w ofercie odpowiednio dla części, na które Wykonawca
składa ofertę.
2. Podane w ofercie ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu
zamówienia.
3. Oferta musi zawierać wartość brutto w złotych za cały przedmiotu zamówienia, zwanej także dalej
„łączną ceną brutto oferty”, „ceną”, „ceną oferty”, obliczoną za cały przedmiot zamówienia,
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach /t.j.Dz. U. z 2003 r., poz. 385/,
tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający będzie obowiązany zapłacić
Wykonawcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów
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i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi)
podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.
4. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII. Kryteria oceny ofert.
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższa cena 100%.
2. Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem:

P = (C min /C oce) x 100 pkt
gdzie:
C min – najniższa cena całkowita spośród ocenianych ofert
C oce – cena całkowita oferty ocenianej
P – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium najniższa cena, przy czym 1 pkt odpowiada 1%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy, po którego upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje określone
w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy na własnej stronie internetowej oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń.
3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
5- dniowego terminu, w przypadkach określonych w art. 94 ust.2 ustawy.
5. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy odrębnym
pismem.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

XVI. 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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Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 15 do niniejszej SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części od 1 do 8.
Część 1 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014
w miejscowości Tylicz.”
Część 2 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014
w miejscowości Muszynka.”
Część 3 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014
w miejscowości Polany.”
Część 4 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014
w miejscowości Mochnaczka Niżna.”
Część 5 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014
w miejscowości Mochnaczka Wyżna.”
Część 6 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014
w miejscowości Czyrna.”
Część 7 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014
w miejscowości Berest.”
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Część 8 przedmiotu zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014
w miejscowości Piorunka.”
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, więcej lub wszystkie części przedmiotu zamówienia.
Poszczególne części zostały opisane szczegółowo w Załącznikach Nr 7 – 14 do SIWZ.

XIX. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę
ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje
udzielenie takich zamówień.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim
muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia
w walutach obcych.
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).

XXIII. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzenie aukcji
elektronicznej.

XXIV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający
przewiduje ich zwrot.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia2004 roku - Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późn.zm./.
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