
Ogłoszenie nr 353222 - 2016 z dnia 2016-11-28 r.

Żukowo: Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg, ulic, chodników,

placów w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Żukowo - Rejon 3:

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej sołectwa: Chwaszczyno, Nowy

Świat, Tuchom

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których

mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub

wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.zukowo.pl
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nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich

siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żukowo, krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Gdańska  52, 83330   Żukowo,

woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 58 6858300, e-mail , faks +48 58 6858300.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.zukowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim

zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane

przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

tak

http://bip.zukowo.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

tak

http://bip.zukowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

tak

Inny sposób:

Ofertę nalezy złożyć w formie pisemnej. Wykonawca wiien zamieścić ofertę w kopercie oznaczonej „OFERTA –

Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Żukowo- Rejon

3” Nr postępowania ZP.271.53.2016

Adres:

Gmina Żukwo, Urząd Gminy Żukowo ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie

są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi zimowego utrzymania dróg, ulic,

chodników, placów w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie gminy Żukowo - Rejon 3: Odśnieżanie i zwalczanie

śliskości zimowej sołectwa: Chwaszczyno, Nowy Świat, Tuchom

Numer referencyjny: Zp.271.53.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia:

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych

lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie

zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Odśnieżanie i zwalczanie

śliskości zimowej sołectwa: Chwaszczyno, Nowy Świat, Tuchom

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9

Dodatkowe kody CPV:90630000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134
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ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których

mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 2. Zamawiający przewiduje możliwość

udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP . Zamówienie może być udzielone

dotychczasowemu wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenie zamówienia podstawowego i będzie polegać na

powtórzeniu podobnych usług ( usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg , ulic, placów i chodników na

terenie Gminy Żukowo). Udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzonymi negocjacjami z wykonawcą

zamówienia podstawowego podczas których strony będą negocjować warunki przyszłej umowy. Dla potrzeb

postępowania udzielanego na podstawie art. 67 ust1 pkt 6 ustawy PZP zamawiający przewidział ewentualny zakres

świadczenia usługi w ramach tego zamówienia w wymiarze nie przekraczającej 70% wartości szacunkowej

zamówienia podstawowego.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) zdolności technicznej i zawodowej aa) zdolność techniczna: Wykonawca dysponuje

następującym sprzętem: • trzema jednostkami sprzętowymi do rozsypywania piasku i soli o ładowności

rozrzutnika min. 3 ton: np. piaskarka, nośnik piaskarki wraz z osprzętem, w tym jeden ciągnik; • trzema
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jednostkami sprzętowymi do mechanicznego zgarniania śniegu: np. pług odśnieżny czołowy, pługo – piaskarka,

nośnik pługa wraz z osprzętem, pług odśnieżny lemieszowy czołowy, w tym jeden ciągnik o napędzie kołowym -

co najmniej 4x4; • jedną jednostką sprzętową typu lekkiego do mechanicznego odśnieżania chodników i do

rozsypywania piasku i soli na chodnikach (dwufunkcyjna) lub jedną jednostką sprzętową typu lekkiego do

mechanicznego odśnieżania chodników i jedną jednostką sprzętową typu lekkiego do rozsypywania piasku i soli

na chodnikach. bb) zdolność zawodowa Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,

zrealizował (zakończył) co najmniej 1 zamówieniem związanym ze świadczeniem usługi przy zimowego

utrzymaniu dróg, placów, chodników itp. o wartości zamówienia brutto co najmniej 80.000,00 PLN. 2.

Wykonawca ma prawo wykazać się zamówieniami nie tylko zakończonymi, ale również jeszcze wykonywanymi.

W przypadku usług wykonywanych Wykonawca, aby spełnić powyższy warunek jest zobowiązany wykazać

zrealizowany zakres zamówienia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert i o wartości

wskazanej powyżej. 3. W przypadku oferty składanej wspólnie przez wykonawców ocena spełnienia warunków ,

o których mowa powyżej nastąpi w sposób łączny. 4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać,

że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje

zamówienia. 5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w powyżej w

stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli te podmioty zrealizują usługi,

do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Zamawiający informuje, iż stosowana sytuacja o której mowa

powyżej 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 zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków

udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których

mowa w art. 24 ust 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1. 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) Jeżeli zdolności zawodowe

podmiotu udostępniającego nie potwierdzają spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia zamawiający zażąda aby wykonawca w terminie
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określonym przez zamawiającego zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do

osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolność techniczną lub zawodową, o

której mowa powyżej.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy PZP

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w przypadku usług ciągłych lub okresowych w okresie 3 lat

przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 5 wraz z dowodami określające czy te usługi zostały

wykonane lub są wykonywane należycie 2) Wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania
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zamówienia – załącznik nr 6

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, iż wykonawca nie

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr

2A,2B,2C do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) Wykonawca, który polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w tym celu wykonawca składa pisemne zobowiązanie

podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3) W

przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, iż wykonawca nie podlega

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających

się o zamówienie. Dokument ten te ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw

do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w

postępowaniu. 4) Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym – załącznik nr 1

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm

podwykonawców. 5)Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy 6)Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do

dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 (jeśli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie
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IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:
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W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów

elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w

ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie

termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy

będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie

połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60

Skrócenie czasu reakcji do 30 minut 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia

negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania

stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
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Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie

oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne

urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
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Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 2. Zamawiający

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów

prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w

rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób zmian będzie umożliwiać usunięcie

rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, 3) Zmiana

podwykonawcy pod warunkiem spełnienia warunków określonych w umowie, 4) Zmiana albo rezygnacja z

podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy

PZP w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać

zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym

niż podwykonawca na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia,

oraz wykazać, iż w stosunku do proponowanego podwykonawca nie zachodzą przesłanki wykluczeniu z

postępowania określone w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy PZP - w tym celu wykonawca przedkłada

oświadczenie o braku podstaw do wykluczania podwykonawcy wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw

do wkluczenia 5) skorzystania z podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej ofercie Wykonawca

nie przewidywał realizacji części zamówienia w podwykonawstwie; 6) Rezygnacja z podwykonawstwa, zmiany

zakresu usług realizowanych w podwykonawstwie, 7) Zmiana sprzętu za pomocą, którego będzie realizowane

zamówienie na inny niż wskazany w ofercie. Zamiana ta może nastąpić za zgodą Zamawiającego na inny sprzęt niż

wskazany w ofercie pod warunkiem, iż zaproponowany sprzęt odpowiada wymogom postawionym przez

Zamawiającego i jest o parametrach nie gorszych niż zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie. 8) Wystąpienie

konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych m.in. okolicznościami: a) siłą wyższa uniemożliwiająca realizację

przedmiotu umowy zgodnie z umową oraz mająca wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy oraz

wysokość wynagrodzenia za przedmiot umowy np. ze względu na niespotykane opady śniegu konieczność

wprowadzenia do pracy dodatkowego sprzętu b) przestojów opóźnień zawinionych przez zamawiającego mających

bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy c) zmiana danych związanych z obsługa

administracyjno-organizacyjną umowy d) zmiana terminów płatności za zrealizowane usługi e) Wystąpienia omyłek

rachunkowych, pisarskich w treści umowy f) Rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części umowy g) Zmiana
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użytych materiałów do świadczenia usługi 9) Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić m.in. w

przypadku: a) dokonywania zmian w ilościach godzin usług wchodzących w zakres niniejszego zamówienia zgodnie z

zapisami § 3 ust7 umowy np. zmniejszenie ogólnej liczby godzin, zmniejszenie godzin przewidzianych dla

nawierzchni utwardzonych a zwiększenie liczby godzin dla nawierzchni nieutwardzonych i odwrotnie, b) zmiany

ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto pozostają

bez zmian. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej

stawki podatku VAT. W przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian

a wartość wynagrodzenia brutto zostanie powiększona z odpowiednim zastosowaniem zwiększonej stawki podatku

VAT. c) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia

10.10.2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i/lub zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wysokość

wynagrodzenia może nastąpić o kwotę wynikającą ze zmiany tych stawek o ile wykonawca wykaże iż zmiany te mają

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiany te będą obowiązywać od dnia zawarcia przez

strony stosowanego aneksu. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wpływ przedmiotowych zmian na koszty

wykonania przedmiotu umowy, w szczególności jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokumenty

wskazujące na wzrost wynagrodzeń (w wyniku przedmiotowych zmian) osób biorących udział w realizacji

zamówienia oraz wykazać wpływ wzrostu kosztów wynagrodzeń na wzrost kosztów realizacji umowy d)

Zamawiającemu przysługuje możliwość zmniejszenia szacunkowych ilości godzin przewidzianych do realizacji

zamówienia i tym samym zmniejszenia wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 i 5 umowy. Zmniejszenie

wynagrodzenia będzie wymagało zawarcia stosownego aneksu i będzie służyło zwolnieniu środków bieżących w

budżecie gminy Żukowo celem wykorzystania ich na inny cel. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania

przemian w szacunkowych ilościach godzin świadczenia usług zud np. część godz. ustalonych dla nawierzchni

nieutwardzonych może przeznaczyć na nawierzchnie utwardzone i na odwrót. Tego typu przemiany w szacunkowych

ilościach godz. nastąpią w ramach wynagrodzenia ustalonego zgodnie ze złożoną ofertą. 10) w innych sytuacjach,

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a mających charakter zmian nieistotnych w rozumieniu

z art. 144 ust 1e ustawy PZP 11) jeśli łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie

w umowie 3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie określonym w art. 144

ust.1 pkt.2 pkt 3, pkt 4, ust. 1a, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. 4. Warunki

dokonywania zmian: 1) pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego; 2) w formie pisemnego aneksu do

umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany.
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IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 06/12/2016, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania

ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2) W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia

warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 oraz 24 ust 5 pkt 1 ustawy PZP 3) W przypadku wspólnego ubiegania

się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki

udziału w postepowaniu składa każdy z wykonawców ubiegający się wspólnie o zamówienie; 4) W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej -

Załącznik nr 4 składa każdy z wykonawców ( każdy z konsorcjantów, każdy wspólnik spółki cywilnej). 5) W
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przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są oni zobowiązani - każdy z Wykonawców na

wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. 4. Wykonawca w celu

zawarcia umowy jest zobowiązany przedłożyć n/w dokumenty: 1) przedstawić umowę konsorcjum – jeśli dotyczy; 2)

przedstawić umowę spółki cywilnej – jeśli dotyczy, 3) wykaz podwykonawców, umowy z podwykonawcami itd– jeśli

dotyczy 4) kopie dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy na świadczenie usługi monitoringu GPS wraz z

niezbędnymi informacjami (typu login, hasło dostępu dla zamawiającego) 5) Polisę ubezpieczenia z tytułu ryzyka i

odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem czynności lub zaniechania czynności, do której Wykonawca

jest zobowiązany w ramach umowy na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Żukowo o wartości na jedno i

wszystkie zdarzenia nie mniejszej niż 100 000,00 PLN i na okres co najmniej od daty zawarcia umowy do

zakończenia realizacji zamówienia. Jeżeli polisa lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony

obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia polisy na cały

okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedkładania kolejnej polisy Zamawiającemu w wypadku

zakończenia okresu ubezpieczenia. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez

wykonawcę lub podwykonawcę osób bezpośrednio realizujących niniejsze zamówienie na podstawie umowy o pracę

w myśl Kodeksu Pracy. Wymóg ten dotyczy czynności w zakresie realizacji zamówienia w szczególności: obsługa

sprzętu realizującego niniejsze zamówienie, czynności związane z pełnieniem funkcji dyspozytora o ile wykonywanie

w/w czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r

Kodeksu pracy ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r poz.1502 z pźn. zm.) dalej zwanym KP). Zgodnie z treścią art. 22 § 1

KP przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę a pracodawca

zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Powyższy obowiązek dotyczy również

podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy

zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących w/w czynności.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku, o którym mowa w art.36a ust 2 ustawy PZP osobistego wykonania przez

wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania sprzętu i zasobów

kadrowych w pełnej gotowości przez cały okres świadczenia usług . Zamawiający zapłaci wykonawcy tzw. „płatność

postojową” – gotowość do świadczenia usługi w kwocie 3000 zł brutto. Warunkiem „płatności postojowej” jest

zaistnienie okoliczności gdy ze względu na warunki atmosferyczne ( brak opadów, wysokie temperatury itp.)

wykonawca w danym miesiącu świadczył usługę z.u.d w wymiarze mniejszym niż 60 godzin w miesiącu.

Wynagrodzenie to będzie płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej do

zamawiającego i przysługuje po zakończeniu danego miesiąca. W trakcie realizacji niniejszego zamówienia

Zamawiający przewiduje „płatność postojową” w okresie od grudnia 2016 do 31 marca 2017.
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