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Zamawiający :  Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o. 

 
Adres:   32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25 

 
Telefon:  12 276-58-33, 12 357 20 57 

 
e-mail :  mzu.dzialuslugowy@poczta.fm 

 
strona internetowa:   www.mzu.skawina.com.pl 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, dalej zwane „postępowaniem” prowadzone na 
podstawie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 

2019 r. poz. 1843), dalej zwanej „Pzp” 
 

O wartości mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Pzp. 

 
 

Nr ZP-07-2020 
 

w trybie: przetargu nieograniczonego 
 

na : 
 

„Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania 
chodników, ciągów pieszych oraz parkingów na terenie miasta i gminy Skawina na 

sezon 2020/2021 z podziałem na zadania” 
 
 
 
 
 
CPV 90620000-9 - Usługi odśnieżania 
CPV 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń 
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
 
Miejski Zakład Usługowy Sp.z o.o. 
ul. Piłsudskiego 25, 32-050 Skawina 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetargu nieograniczonego.  
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Pkt 1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z utrzymaniem zimowym chodników, schodów, kładek, ciągów pieszych, alejek, placów,  parkingów i 
przystanków autobusowych na terenie miasta i gminy Skawina. 
 
Pkt 2. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników, ciągów pieszych oraz parkingów na 
terenie Gminy Skawina z podziałem na dwa odrębne zadania: 
 
Zadanie A - Zimowe utrzymanie chodników, schodów, kładek, ciągów pieszych, alejek, placów,   
 i przystanków autobusowych – wg wykazu Nr 1  
 
Zadanie B - Zimowe utrzymanie parkingów – wg wykazu Nr 2  
 
Pkt 3. Zasady, sposób prowadzenia zimowego utrzymania chodników, schodów, kładek, ciągów 
pieszych, alejek, placów, parkingów i przystanków autobusowych zostały określone w Załączniku nr 6 
do SIWZ. 
 
 
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Przewidywany okres realizacji zamówienia: listopad 2020 - marzec 2021 r.  
 
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

 
5.1 O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 
12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1– Prawo Zamówień Publicznych; 
- spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 
5.2 Warunki udziału w postępowaniu o  udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 
c) zdolności technicznej lub zawodowej. 
5.3 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
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Lp. Warunki udziału w postępowaniu 
1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,o ile 

wynika to z odrębnych przepisów 
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

3 Zdolności technicznej lub zawodowej 
- doświadczenie - wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w 
tym okresie, usługi w zakresie zimowego utrzymania chodników, schodów, kładek, ciągów 
pieszych, alejek, placów, parkingów i przystanków autobusowych o wartości nie mniejszej 
niż 50. 000,00 zł netto. ( Załącznik nr 7 do SIWZ) 

 
5.4  Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 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. 
5.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 5 do SIWZ). 
5.6  Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 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 13-22 i art. 24ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
5.7  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. 
5.8 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. 
5.9  Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 
którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,o których mowaw pkt. 5.4 SIWZ. 
5.10 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
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umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 
żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
5.11 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania (w zakresie, w jakim powołuje się naich zasoby) 
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o 
którym mowa w pkt 7.1 SIWZ (tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu). 
5.12 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.3 SIWZ oraz właściwych 
dokumentów wskazanych w pkt 8.1 SIWZ odpowiednio do udostępnionych zasobów. 
5.13 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie 
przepisów art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 
5.14 Zamawiający, na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o 
udzielenie zamówienia Wykonawcę: 
- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układziew postępowaniu 
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. -Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego 
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 
art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 
oraz 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629). 
5.15 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy 
wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
6. WARUNKI DOTYCZĄCE POWIERZENIA CZĘŚCI USŁUG PODWYKONAWCOM 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części usług podwykonawcom. 
 
7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
 
7.1 Do oferty, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

oraz braku podstaw wykluczenia, należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 
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Lp. Wymagany dokument 
1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, zgodnie z 

treścią załącznika nr 2 oraz nr 3 do SIWZ 
 

7.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia 
ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 
1 pkt 23 ustawy Pzp. 
 
Lp. Wymagany dokument 
1 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie 

z treścią załącznika nr 4 do SIWZ 
 

7.3 Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencjiw postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
7.4 Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
7.5 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 oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
1 ustawy Pzp. 
7.6 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowaniao udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziałuw postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
 
8. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH NA WEZWANIEZAMAWIAJĄCEGO NA 

POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWAW ART. 25 UST. 1 USTAWY PZP 
 
8.1 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą spełnia – nie 
spełnia w oparciu o dokumenty , oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych 
dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie 
warunków określonych w ust,. 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania. Zamawiający 
może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 
8.2  Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
zamawiającego, może zwrócić się on bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi  
były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 
8.3  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp należy przedłożyć: 
 
Lp. Wymagany dokument 
1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej 
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
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potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Pzp. 
 
 8.4 Dokumenty podmiotów zagranicznych: 
 
Lp. Wymagany dokument 
1 Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy 

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lubmiejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkaniama osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
powyżej, zastępujesię je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów 
ich ważności. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 
8.5 Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowaniao udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do 
uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia 
aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
8.6 Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający 
posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać 
zapomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do 
wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z 
podaniem sygnatury postępowania,w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, 
lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku 
obcym są składane wraz z tłumaczeniem na językpolski. 
8.7 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących 
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny 
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego 
warunku. 
 
9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POLEGAĆ NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22 USTAWY PZP 
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9.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać 
nazdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 
9.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 
5 do SIWZ). 
9.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 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 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp. 
9.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
9.5 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. 
9.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 
którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 
zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 9.1 SIWZ. 
9.7 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu 
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może 
żądać dokumentów, które określają w szczególności: 
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia publicznego, 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
9.8 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby) 
warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o 
którym mowa w pkt 7.1 SIWZ (tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniui spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu). 
9.9 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.1i w pkt 8.3 SIWZ odpowiednio 
do udostępnionych zasobów. 
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10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 
10.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub pełnomocnictwo poświadczone notarialnie 
należy załączyć do oferty. 
10.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony 
dokument”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym 
mowa w pkt 7.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
12.3 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z 
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków o których mowa w 
art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 5. 
12.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców. 
12.5 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców są oni zobowiązani na 
wezwanie zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8, przy czym 
dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 8.1 składa odpowiednio wykonawca, który 
wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 5.3, natomiast dokumenty 
wymienione w pkt 8.3 składa każdy z wykonawców wspólnej oferty. 
 
11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘZ WYKONAWCAMI 
 
11.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118), osobiście, za 
pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018r. 
poz. 650 ze zm.). 
11.2 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz 
z 2018 r. poz. 650), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
W przypadku braku potwierdzenie otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający 
domniemywa, że pismo wysłane przez Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail, 
zostało mu doręczone w sposób, który umożliwił Wykonawcy zapoznanie się z treścią pisma. 
UWAGA: 
Przy przesyłaniu pism drogą elektroniczną należy podać w temacie wiadomości sygnaturę 
postępowania: ZP-07-2020 
11.3 Zamawiający wyklucza możliwość komunikowania się telefonicznego lub osobistego z 
Wykonawcami. 
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11.4 Ofertę składa się w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem pod rygorem 
nieważności. 
11.5 Oświadczenia dotyczące o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu składa się w formie pisemnej. 
11.6 Zobowiązanie podmiotu, na którego zdolności lub sytuacji finansowej polega wykonawca, składa 
się w oryginale w formie pisemnej. 
11.7 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzaniu Ministra Rozwoju z dnia 26 
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) oraz w Rozporządzeniu Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993) zwanymi dalej rozporządzeniem, składane są w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
11.8 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 
oświadczenia sporządzonej w formie papierowej, własnoręcznym podpisem. (poświadczenie 
dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu lub kopii oświadczenia 
zazgodność z oryginałem). 
11.9 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego 
z nich dotyczą. 
11.10 W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej 
prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń. 
11.11 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty lub 
oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
11.12 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
Pytania należy kierować na adres: 
Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o. 
32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25 
„Zamówienia Publiczne” 
e-mail: mzu.dzialuslugowy@poczta.fm 
11.13 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o 
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
11.14 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w pkt 11.12. 
11.15 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, 
zamieszcza na tej stronie. 
11.16 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
(www.mzu.skawina.com.pl). 
Wprowadzona w ten sposób zmiana SIWZ stanie się integralną częścią SIWZ i jest wiążąca dla 
Wykonawców. 
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11.17 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin 
składnia ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację 
na stronie internetowej. 
11.18 Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 
a) w zakresie proceduralnym i merytorycznym osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: 
- mgr inż. Natalia Samborska -  St. Inspektor ds. rozliczeń, mzu.dzialuslugowy@poczta.fm 
 
12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 
13.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
13.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
13.3 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 
13.4 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. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 
13.5 Nie wyrażenie zgody przez Wykonawcę na przedłużenie terminu związania ofertą skutkuje 
odrzuceniem oferty. 
13.6 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. 
13.7 Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 
 
 
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
14.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
14.2 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
14.3 Zamawiający nieprzewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
14.4 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 
14.5 Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystanie ze wzorów formularzy przygotowanych przez 
Zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę na swoich formularzach z zastrzeżeniem, że będą 
one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego. 
14.6 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo 
lub nieścieralnym atramentem. 
14.7 Oferta musi zawierać: 
a) Wypełniony formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ); 
c) Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór stanowi załącznik nr 2 i nr 3 do SIWZ); 



 

Strona 11 z 18 
 

Postępowanie na udzielenie zamówienia na: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania  
chodników, ciągów pieszych oraz parkingów na terenie miasta i gminy Skawina na sezon 
2020/2021 z podziałem na zadania” 
Znak: ZP-07-2020   

d) W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ); 
e) Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa udzielone przez 
osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, jeżeli uprawnienie dla 
osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych; 
14.8 Oferta oraz załączniki powinny być kolejno ponumerowane, złączone w sposób trwały oraz 
podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych lub innych dokumentach albo przez 
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
14.9 Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do 
oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze 
handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie. 
14.10 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 
podpisujące ofertę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane. 
14.11 Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 
nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym wg 
poniższego wzoru: 
 
Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy 
Adresat 
 

Miejski Zakład Usługowy Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 25, 32-050 Skawina 

Oferta: Zapytanie o cenę ZP-07-2020 
„Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania  

dróg i ulic na terenie miasta i gminy Skawina na sezon 2020/2021 z podziałem na zadania” 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

30.10.2020 r. godz: 9:30 
 
 
 
14.12 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wcześniejsze otwarcie oferty nieoznaczonej 
zgodnie z postanowieniami SIWZ. 
14.13 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed 
terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma 
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być 
opisane w sposób wskazany powyżej oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub 
„WYCOFANIE”. 
14.15 Oferty złożone po upływie terminu składania, zamawiający zwraca wykonawcom bez 
otwierania. 
14.16 W przypadku oznaczenia oferty niepozwalającej na ustalenie nadawcy, Zamawiający dokona 
komisyjnego otwarcia oferty. Oferta taka nie będzie w postępowaniu brana pod uwagę, a informacje 
zawarte w ofercie nie będą podlegały ujawnieniu. 
14.17 W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Oferent 
winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych 
informacji zawartych w ofercie. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich 
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dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji stron oferty). Stosowne 
zastrzeżenie oferent winien złożyć na formularzu oferty. W przypadku, gdy informacje objęte 
tajemnicą nie będą wyraźnie i jednoznacznie wydzielone, cała oferta podlegać będzie udostępnieniu. 
 
15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
15.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – przy ul. Piłsudskiego 25 w Skawinie, Dziennik 
Podawczy pok.3 do dnia 2020-10-30 do godz. 9:00. 
UWAGA: 
Za termin złożenia ofert przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. 
15.2 Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę Wykonawcy, która została złożona po terminie 
składaniaofert. 
15.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-10-30 o godz. 9:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4. 
15.4 Otwarcie ofert jest jawne. 
15.5 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
nasfinansowanie zamówienia. 
15.6 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
15.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
 
 
16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
16.1 Wykonawca oblicza cenę na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do 
SIWZ. 
16.2 Cena musi zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia. 
16.3 Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznacznie i w sposób nie budzący 
wątpliwości i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
16.4 Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Cena powinna być wyrażona w złotych 
polskich. 
16.5 Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, która przedstawia najniższą cenę.  
 
 
17. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
17.1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone. 
17.2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi 
kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt: 
 

Lp. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1. Cena 60% 
2. Czas rozpoczęcia akcji 20% 
3. Termin płatności 20% 
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17.3 Cena (znaczenie w cenie 60% = 60 pkt) 
 
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 
Ilość punktów w kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru: 
 
      Cmin 

C  =  -----------  x    60 pkt 
      Cof 
 
Gdzie: 
C    -   liczba punktów przyznana ofercie ocenianej 
Cmin-  cena najtańszej oferty spośród ofert ocenianych 
Cof  -     cena oferty ocenianej 
 
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu OFERTY. 
 
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 
 
 
17.4 Czas rozpoczęcia akcji (znaczenie w cenie 20% = 20 pkt) 
 
Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie czasu rozpoczęcia akcji wpisanej przez Wykonawcę 
w formularzu OFERTY.  
Punkty za „Czas rozpoczęcia akcji” (A) obliczane będą następująco: 
- Czas rozpoczęcia akcji do 0,5 godziny – 20 pkt  
- Czas rozpoczęcia akcji do 1 godziny – 0 pkt 
Maksymalny czas rozpoczęcia akcji przez Wykonawcę (czas przystąpienia do realizacji usług zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia) wynosi 1 godzinę, liczony od momentu wezwania telefonicznego 
przez dyżurnego, wyznaczonego przez Zamawiającego do kierowania akcją zimową.  
W tym kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 20 punktów. 
 
17.5 Termin płatności faktury (znaczenie w ocenie 20% = 20 pkt) 
 
Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego terminu płatności wpisanego przez 
Wykonawcę w formularzu OFERTY.  
 
Najkrótszy możliwy termin płatności faktury wymagany przez Zamawiającego to 30 dni, a najdłuższy 
możliwy termin płatności faktury uwzględniony do oceny ofert to 60 dni. 
Wykonawca może zaproponować następujące terminy płatności faktury tj.: do 30 dni, do 40 dni, do 
60 dni. 
Punkty za kryterium „Termin płatności faktury” (T) zostaną przyznane w skali punktowej do 20 pkt, na 
podstawie oświadczenia złożonego w Formularzu cenowym. Ilość punktów w kryterium zostanie 
obliczona następująco: 
Do 30 dni – 0 pkt 
Do 40 dni – 10 pkt 
Do 60 dni – 20 pkt 
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 20 punktów. 
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17.6 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska łącznie 
największą liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:  
 
P = C + A + T 
Gdzie: 
P – łączna liczba punktów oferty ocenianej 
C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena” 
A – liczba punktów uzyskanych w kryterium „ Czas rozpoczęcia Akcji” 
T – liczba punktów uzyskanych w kryterium „ Termin płatności faktury” 
 
17.7 Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek, 
c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona. 
17.8 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni postawione w niniejszej SIWZ warunki 
udziału w postępowaniu oraz otrzyma największa liczbę punktów wyliczoną jako suma punktów, 
zgodnie z wymienionymi w pkt. 17 kryteriami oceny.  
17.9 Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną.  
17.10 Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 
stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości 
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo 
sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności 
projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 
od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz. U. z 2017r. poz. 847 oraz z 2018 r. poz. 650); 
b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 
c)wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym 
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 
d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 
e) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
17.11 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. 
17.12 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena 
wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 
stosunku do przedmiotu zamówienia. 
17.13 Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych 
w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 
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18. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
18.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona, jako najkorzystniejsza w 
oparciuo podane w niej kryteria oceny ofert. 
18.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 
Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp oraz udostępni na stronie 
internetowej www.mzu.skawina.com.pl, informacje o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 i 5-7ustawy 
Pzp. 
18.3 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania 
ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o 
których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 
 
19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
19.1 W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca, którego ofertę 
wybrano, jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie przedłożyć: 
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik 
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
jeżeli oferta tych wykonawców została wybrana, 
c) kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 
d) umowę wykonawcy z podwykonawcami. 
19.2 Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach załączonego do niniejszej SIWZ wzoru umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ). 
19.3 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Jeżeli zostanie ono 
przesłane faksem lub emailem bądź 10 dni, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.  
19.4 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
terminów, o których mowa w pkt 19.3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została 
złożona tylko jedna oferta. 
19.5 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylał się będzie od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy 
spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył oferta najwyżej ocenioną spośród 
pozostałych ofert. 
 
20. ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNI POSTĘPOWANIE W PRZYPADKACH OKREŚLONYCHW ART. 93 

USTAWY PZP. O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ZAMAWIAJĄCY ZAWIADOMI 
WYKONAWCÓW ZGODNIE Z ART. 93 UST. 3 USTAWY PZP 

 
21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
22. WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
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Ogólne warunki, na jakich Zamawiający zamierza zawrzeć umowę przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ. 
 
23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHORNY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCYW TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
23.1 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
23.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 
5ustawy Pzp. 
23.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 
23.4 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
23.5 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przypomocy 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 
23.6 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 
dojego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
23.7 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 
23.8 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
23.9 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 
23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
 
24. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NAPODSTAWIE ART. 13 

RODO W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEMO UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
24.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 
informuję, że:  
 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Zakład Usługowy Sp .z o.o. z siedzibą w 

Skawinie przy ul. Piłsudskiego 25.  
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego ZP-07-2020 „Świadczenie usług 
w zakresie zimowego utrzymania  
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 chodników, ciągów pieszych oraz parkingów na terenie miasta i gminy Skawina na sezon 
2020/2021 z podziałem na zadaniaprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.  

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa 
Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego ZP-07-2020  „Świadczenie usług 
w zakresie zimowego utrzymania chodników, ciągów pieszych oraz parkingów na terenie miasta i 
gminy Skawina na sezon 2020/2021 z podziałem na zadaniaprowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego. 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
 
25. INFORMACJE DODATKOWE 

25.1 Zamawiający nie przewiduje: 
a) Składania ofert wariantowych i częściowych, 
b) Zawarcia umowy ramowej, 
c) Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
d) Dialogu technicznego, 
e) Wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, 
f) Zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści 
SIWZ, 
g) Rozliczania w walucie innej niż PLN, 
i) Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 
j) Udzielania zaliczek na poczet wykonywania zamówienia. 
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25.2 Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawyz dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843ze zm.) oraz przepisy 
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). 
 
26. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ STANOWIĄCE JEJ TREŚĆ 
 
1. Formularz ofertowy 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
4. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego ( jeżeli dotyczy) 
6. Opis przedmiotu zamówienia 
7. Wykaz usług 
8. Projekt umowy 
 
 
 
 
 
 

Treść SIWZ wraz z załącznikami 
zatwierdzam 

 
             Prezes Zarządu 

Skawina, dn. 22.10.2020 r. 
mgr. inż. Andrzej Maksymiuk 


