
Gliwice, 18-09-2019 r.
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.24.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ 

  5 548 000 euro

Nazwa nadana zamówieniu przez
zamawiającego:

Utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice.

1. Zamawiający - nazwa i adres

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Płowiecka 31, 44-121 Gliwice
e-mail: latta_j@zdm.gliwice.eu
tel. +48 32/300-86-35
fax +48 32/300-86-99

2. Tryb udzielenia zamówienia

1) przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą pzp".

3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
kod CPV: 45.23.31.42-6 - nazwa: Roboty w zakresie naprawy dróg
dodatkowe przedmioty:
kod CPV: 45.23.31.41-9 - nazwa: Roboty w zakresie konserwacji dróg
kod CPV: 45.22.11.10-6 - nazwa: Roboty budowlane w zakresie mostów
3) opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice.
2. Przedmiot zamówienia o którym mowa w pkt.1 obejmuje zadania:
1) Zadanie nr 1 – Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta Gliwice.
2) Zadanie nr 2 – Utrzymanie dróg niepublicznych na terenie miasta Gliwice.

3. Zadanie nr 1 – Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta Gliwice.

1) przedmiotem zamówienia są roboty związane z utrzymaniem dróg, ulic, chodników, obiektów inżynierskich
oraz innych urządzeń i budowli związanych z siecią dróg publicznych dla których Zamawiający jest zarządcą
w ilości 430,68 km. W tym dróg krajowych 41,06 km, wojewódzkich 34,22 km, powiatowych 125,6 km,
gminnych 229,80 km,
2) zamówienie o którym mowa w pkt. 1) będzie polegać na wykonywaniu remontów kompleksowych
i cząstkowych, ogólnie robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o zgodzie
na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U z 2018r. poz.1474 z późn. zm)
wszelkiego rodzaju nawierzchni dróg, ulic, chodników, odwodnienia, rowów, obiektów inżynierskich oraz robót
konserwacyjnych, porządkowych i innych w celu utrzymania bezpieczeństwa na zarządzanej sieci dróg.
3) Roboty będą prowadzone w oparciu o ustawę „Prawo budowlane” Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.
4) W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Wykonywanie wszystkich niezbędnych zabiegów technicznych dla utrzymania dobrego stanu technicznego
zarządzanej sieci dróg,
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b) Doraźną i docelową likwidację zagrożeń powstałych na zarządzanej sieci dróg po wstępnym uzgodnieniu
z Zamawiającym,
c) Utrzymywanie pogotowia technicznego przez 24 godziny na dobę w dni robocze, wolne i święta,
d) Zabezpieczenie zgłoszonych uszkodzeń (np. ubytków w nawierzchniach dróg i chodników) zagrażających
bezpieczeństwu publicznemu w ciągu max 1 godziny a ich usunięcie w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania
informacji od Zamawiającego o ich wystąpieniu.
5) Typowe roboty przewidziane do wykonania zamówienia zostały opisane w TABELI ELEMENTÓW
ROZLICZENIOWYCH (TER) dla Zadania nr 1 - załącznik do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych załącznik do SIWZ
6) Ponad powyższe Wykonawca będzie zobowiązany między innymi do niżej wymienionych działań, które nie
podlegają odrębnej zapłacie, a ich koszty należy ująć w cenach jednostkowych TER (kosztach ogólnych):
a) przechowywanie i prowadzenie ewidencji na podstawie bieżącego ważenia kostki granitowej i innych
materiałów kamiennych stanowiących własność Zamawiającego oraz innych materiałów pochodzących
z rozbiórek na terenie miasta, a nadających się do ponownego zabudowania, przez okres trwania umowy,
b) przechowywanie i prowadzenie ewidencji na podstawie bieżącego ważenia i przetwarzanie destruktu
asfaltowego (własność Zamawiającego) do czasu ponownego wbudowania w nawierzchnię (zgodnie z ustawą
Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019 r.poz.1396 z późn. zm.) i ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 r.poz.701
z późn.zm),
Uwaga: Przechowywane przez Wykonawcę materiały rozbiórkowe wymienione w pkt. a) i b) będą pochodziły
z robót wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia oraz innych robót inwestycyjnych prowadzonych
przez Zamawiającego.
c) przewiezienie zgromadzonych dotychczas materiałów z rozbiórki stanowiących własność Zamawiającego
(opisanych w pkt. 2.4.2. OST) z dotychczasowego placu składowego na plac składowy Wykonawcy.
d) wykonanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i zatwierdzenia ich przez organ
zarządzający ruchem (jeżeli zaistnieje taka konieczność),
e) wykonywanie oznakowania pasa drogowego i zabezpieczenie dojść i dojazdów do posesji oraz objazdów
na czas prowadzonych robót,
f) awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia pasa drogowego i w przypadku awarii związanej z urządzeniem
obcym (sieci) powiadomi odpowiednich gestorów sieci i utrzyma oznakowanie do czasu przejęcia miejsca
awarii przez jednostkę administrującą siecią,
g) uzgodnienia związane z zamknięciem dróg (objazdy) łącznie z zawarciem odpowiednich umów
z przewoźnikami (np. ZTM – Zarząd Transportu Metropolitalnego) na czas prowadzonych robót,
h) zlecenie nadzorów branżowych nad sieciami uzbrojenia podziemnego,
i) wykonywanie badań nośności podbudowy i nawierzchni, odwiertów kontrolnych, ekspertyz dla
wbudowywanych materiałów, badań potwierdzających jakość wykonywanych robót,
j) wywozu ziemi i gruzu z budów oraz innych materiałów i nieczystości na wysypisko (wymagane
udokumentowanie wywozu na wysypisko na żądanie Zamawiającego),
k) obsługa geodezyjna budowy,
l) wykonanie na żądanie Zamawiającego, dokumentacji projektowej w zakresie i formie niezbędnej
do dokonania zgłoszenia robót budowlanych do właściwych organów administracji publicznej,
m) geodezyjna dokumentacja powykonawcza z naniesieniem na zasoby - jeżeli zaistnieje taka konieczność,

4. Zadanie nr 2 – Utrzymanie dróg niepublicznych na terenie miasta Gliwice.

1) przedmiotem zamówienia są roboty związane z utrzymaniem dróg, ulic, chodników, obiektów inżynierskich
oraz innych urządzeń i budowli związanych z siecią dróg niepublicznych dla których zarządcą jest
Zamawiający.
2) zamówienie o którym mowa w pkt. 1) będzie polegać na wykonywaniu remontów kompleksowych
i cząstkowych, ogólnie robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę wszelkiego rodzaju
nawierzchni dróg, ulic, chodników, odwodnienia, rowów, obiektów inżynierskich oraz robót konserwacyjnych,
porządkowych i innych w celu utrzymania bezpieczeństwa na zarządzanej przez ZDM Gliwice sieci dróg
niepublicznych.
3) roboty będą prowadzone w oparciu o ustawę „Prawo budowlane” Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z poźn.zm)
4) W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wykonywanie wszystkich niezbędnych zabiegów technicznych dla utrzymania dobrego stanu technicznego
zarządzanej sieci dróg,
b) doraźną i docelową likwidację zagrożeń powstałych na zarządzanej sieci dróg po wstępnym uzgodnieniu
z Zamawiającym,
c) utrzymywanie pogotowia technicznego przez 24 godziny na dobę w dni robocze, wolne i święta.
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d) zabezpieczenie zgłoszonych uszkodzeń (np. ubytków w nawierzchniach dróg i chodników) zagrażających
bezpieczeństwu publicznemu w ciągu max 1 godz., a ich usunięcie w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania
informacji od Zamawiającego o ich wystąpieniu.
5) typowe roboty przewidziane do wykonania zamówienia zostały opisane w TABELI ELEMENTÓW
ROZLICZENIOWYCH (TER) dla Zadania nr 2 - załącznik do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych załącznik do SIWZ.
6) Ponad powyższe Wykonawca będzie zobowiązany między innymi do niżej wymienionych działań, które nie
podlegają odrębnej zapłacie, a ich koszty należy ująć w cenach jednostkowych w TER (kosztach ogólnych):
a) przechowywanie i prowadzenie ewidencji na podstawie bieżącego ważenia kostki granitowej i innych
materiałów kamiennych stanowiących własność Zamawiającego oraz innych materiałów drogowych
pochodzących z rozbiórek na terenie miasta, a nadających się do ponownego zabudowania, przez okres
trwania umowy,
b) przechowywanie i prowadzenie ewidencji na podstawie bieżącego ważenia i przetwarzanie destruktu
asfaltowego (stanowiącego własność Zamawiającego) do czasu ponownego wbudowania w nawierzchnię
(zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019 r. poz. 1396 z późn.zm.) i ustawy o odpadach
(Dz.U. 2019 r.poz.701 z późn.zm.),
Uwaga: Przechowywane przez Wykonawcę materiały rozbiórkowe wymienione w pkt. a) i b) będą pochodziły
z robót wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia.
c) wykonanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i zatwierdzenia ich przez organ
zarządzający ruchem (jeżeli zaistnieje taka konieczność),
d) wykonywanie oznakowania pasa drogowego i zabezpieczenie dojść i dojazdów do posesji oraz objazdów
na czas prowadzonych robót,
e) awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia pasa drogowego i w przypadku awarii związanej z urządzeniem
obcym (sieci) powiadomi odpowiednich gestorów sieci i utrzyma oznakowanie do czasu przejęcia miejsca
awarii przez jednostkę administrującą siecią,
f) zlecenie nadzorów branżowych nad sieciami uzbrojenia podziemnego,
g) wykonywanie badań nośności podbudowy i nawierzchni, odwiertów kontrolnych, ekspertyz dla
wbudowywanych materiałów, badań potwierdzających jakość wykonywanych robót,
h) wywozu ziemi i gruzu z budów oraz innych materiałów i nieczystości na wysypisko (wymagane
udokumentowanie wywozu na wysypisko na żądanie Zamawiającego),
i) obsługa geodezyjna budowy, jeżeli zaistnieje taka konieczność,
j) geodezyjna dokumentacja powykonawcza z naniesieniem na zasoby - jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Wykonawcy mogą składać oferty na obydwa zadania lub dowolnie wybrane przez siebie zadanie.

W przypadku składania przez Wykonawcę oferty na obydwa zadania Dokument JEDZ należy sporządzić dla
każdego zadania oddzielnie.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, tj. zamówienia
polegającego na powtórzeniu robót objętych zamówieniem podstawowym dla każdego zadania.

Zakres ewentualnego zamówienia nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego i zostanie
udzielone na warunkach zamówienia podstawowego.

Wymagany termin gwarancji: Wymagany termin gwarancji: min. 36 miesięcy,
Wymagany termin rękojmi: Wymagany termin rękojmi: min. 36 miesięcy.

4. Opis sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a,
uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których

mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności
niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie

realizacji zamówienia
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1) Zamawiający określa następujące warunki związane z koniecznością zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób realizujących zamówienie:

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę
osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
- oznakowanie miejsca robót, roboty przygotowawcze, remonty cząstkowe nawierzchni, frezowanie
nawierzchni, cięcie nawierzchni, odkuwanie nawierzchni, wykonanie korytowania pod drogi, chodniki i drogi
rowerowe, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie podsypek i podbudów pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, profilowanie i zagęszczenie warstw podbudów, układanie warstw asfaltobetonowych, układanie
krawężników, obrzeży chodnikowych, kostki brukowej oraz innej galanterii drogowej (betonowej lub
kamiennej), zagęszczanie materiałów drogowych, czyszczenie nawierzchni przed skropieniem, wykonanie
dylatacji, zagęszczanie materiałów drogowych, wykonanie ław betonowych pod krawężniki oraz inne elementy
drogownictwa, wykonanie podbudów betonowych, wykonanie stabilizacji, wykonanie drenażu oraz
odwodnienia dróg, pielęgnacja wykonanej nawierzchni, montaż i demontaż szalunków, rozebranie
i odtworzenie istniejących znaków drogowych, rozścielenie humusu wraz z obsiewem mieszanka traw,
- rozbiórki konstrukcji obiektów inżynierskich i ich części oraz wyposażenia; naprawa i wykonywanie
betonowych (w tym żelbetowych i sprężonych) elementów, konstrukcji i ich części (montaż rusztowań,
szalunków, betonowanie, aplikacja zapraw naprawczych, itp.); montaż zbrojenia elementów żelbetowych;
montaż elementów, konstrukcji stalowych i ich części; naprawa i wykonywanie izolacji wodoszczelnych
pomostów obiektów mostowych; naprawa i montaż elementów wyposażenia obiektów mostowych (elementy
odwodnienia – wpusty rury odprowadzające wodę z wpustów, kolektory; balustrady; krawężniki, gzymsy,
dylatacje), naprawa i wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów i konstrukcji obiektów
betonowych i stalowych; roboty utrzymaniowe polegające na czyszczeniu dylatacji, wpustów mostowych,
elementów odwodnienia, konserwacji łożysk.
- obsługa sprężarek, samochodów skrzyniowych, samochodów dostawczych, samowyładowczych, żurawi
samochodowych, samochodów oznakowania pasa drogowego, układarek mas bitumicznych, walców,
frezarek, skrapiarek, koparko - ładowarek, młotów pneumatycznych, zagęszczarek, pił mechanicznych,
sprzętu drobnego, agregatów, itp.

2) w trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich
oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących
wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
4) Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie
1) czynności.
5) W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub nieprzedstawienia
oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt.3) Zamawiającemu na jego żądanie, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną zgodnie z § 9 ust. 1 pkt.1 lit.g).
6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę; Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję
Pracy.
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5. Oferty częściowe

1) zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych,

6. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy pzp

1) zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 ustawy
pzp.

7. Oferty wariantowe

1) zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych,

8. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

1) termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r. bądź do wyczerpania środków
przeznaczonych na realizację zamówienia ( w zależności od tego co nastąpi wcześniej),
2) obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie kosztorysowe.

9. Warunki udziału w postępowaniu

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Określenie warunku:

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli
na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawca musi wykazać:
Dla zadania nr 1:
a) Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł.
b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia z sumą gwarancyjną na kwotę min. 10.000.000,00 zł.

Dla zadania nr 2:
a)Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia z sumą gwarancyjną na kwotę min. 1.000 000,00 zł.

W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu.

3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunku:
1. Wykonawca musi wykazać że wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie:

Dla zadania nr 1:
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1) Jedno zadanie polegające na bieżącym utrzymaniu dróg o łącznej długości co najmniej 400 km
przebiegających przez miasta o liczbie ludności powyżej 100 tysięcy przez okres min. 1 roku w ramach
którego utrzymywał również całodobowe pogotowie techniczne,
oraz
2) Jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie, modernizacji drogi o długości min 1 km oraz wartości
min 4.000.000,00 zł, w ramach którego była wykonywana budowa, przebudowa, modernizacja zatoki
autobusowej, chodników, dróg rowerowych, skrzyżowania typu rondo.
oraz
3)Wykazać zrealizowanie wszystkich niżej wymienionych robót wykonanych ciągu jednego dobrowolnie
wybranego roku kalendarzowego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
a) układanie nawierzchni z betonu asfaltowego min. 40 000 m2
b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej min. 25 000 m2
c) wykonanie podbudów z kruszywa łamanego min. 25 000 m2
d) frezowanie nawierzchni asfaltobetonowych min. 10 000 m2
e) odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa) min. 100 mb.
f) wykonanie lub remont przepustów rurowych w ilości min. 100 mb.
g) remont,(lub budowa lub przebudowa) obiektu mostowego w ilości min. 2 szt.

Dla zadania nr 2:
Wykazać zrealizowanie wszystkich niżej wymienionych robót wykonanych ciągu jednego dobrowolnie
wybranego roku kalendarzowego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:
a) układanie nawierzchni z betonu asfaltowego min. 5 000 m2
b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej min. 5 000 m2
c) wykonanie podbudów z kruszywa łamanego min. 5 000 m2
d) frezowanie nawierzchni asfaltobetonowych min. 3000 m2
e) odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa) min. 50 mb.
f) wykonanie lub remont przepustów rurowych w ilości min. 50 mb.
g) remont,(lub budowa lub przebudowa) obiektu mostowego w ilości min. 1 szt.

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia musi
spełniać w całości przynajmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
Wykonawca musi dysponować niżej wymienionymi pełnosprawnymi narzędziami, urządzeniami
i wyposażeniem:

Dla zadania nr 1:
1)Koparko -ładowarka - 3 szt
2)Walec 9 t - 2 szt
3)Walec wibracyjny samojezdny 10 t -2 szt
4)Walec ogumiony co najmniej 12 t - 2 szt
5)Walec wibracyjny stalowy 1,6 t -1 szt
6)Walec stalowy ciężki 13 t - 1 szt
7)Ładowarka jednonaczyniowa kołowa - 1 szt
8)Frezarka do nawierzchni bitum. o szer.1 m i gł. frezowania do min. 30 cm wyposażoną w pełną elektronikę -
1 szt
9)Frezarka do nawierzchni bitum. o szer.2 m i gł. frezowania do min. 30 cm wyposażoną w pełną elektronikę -
2 szt
10)Rozkładarka mas bitum. szer. min.7 m na gąsienicach posiadająca pełną elektronikę -3 szt
11)Rozkładarka mas bitum. szer. min.7 m na kołach posiadająca pełną elektronikę- 1 szt
12)Rozkładarka mas bitum. szer. do 3 m na gąsienicach wyposażona w pełną elektronikę -1 szt
13)Skrapiarka do bitumu na podwoziu samojezdnym - 1 szt
14)Samochód samowyładowczy min. 5 t - 3 szt
15)Samochód samowyładowczy min.10 t - 4 szt
16)Samochód skrzyniowy min.5 t - 2 szt
17)Recykler do asfaltobetonu - 6 szt
18)Kocioł do grzania bitumu - 2 szt
19)Piły do cięcia asfaltobetonu - 3 szt
20)Oznakowania pasa drogowego ciągnione na przyczepie - 4 kpl
21)Sygnalizatory przenośne - 3 kpl
22)Zagęszczarki - 4 szt
23)Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności min.100t/h -1 szt
24)Plac składowy utwardzony (magazynowy) wraz z obiektem zadaszonym o powierzchni min. 500 m2
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i kubaturze min. 2.000 m3 służący do składowania i przechowywania materiałów stanowiących własność
zamawiającego, o powierzchni 25 000 m2, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich (ogrodzony
i chroniony, wyposażony w monitoring wizyjny) z zainstalowaną wagą o zakresie ważenia 60 ton z możliwością
wydruku kwitu dla potrzeb ewidencji - 1 szt.

Dla zadania nr 2:
1)Koparko -ładowarka - 1 szt
2)Walec wibracyjny samojezdny 10 t -1 szt
3)Walec ogumiony co najmniej 12 t - 1 szt
4)Walec wibracyjny stalowy 1,6 t -1 szt
5)Ładowarka jednonaczyniowa kołowa - 1 szt
6)Frezarka do nawierzchni bitum. o szer.1 m i gł. frezowania do min. 30 cm wyposażoną w pełną elektronikę -
1 szt
7)Rozkładarka mas bitum. szer. min.7 m na gąsienicach posiadająca pełną elektronikę -1szt
8)Skrapiarka do bitumu na podwoziu samojezdnym - 1 szt
9)Samochód samowyładowczy min. 5 t - 1 szt
10)Samochód samowyładowczy min.10 t - 2 szt
11)Recykler do asfaltobetonu - 1 szt
12)Kocioł do grzania bitumu - 1 szt
13)Piły do cięcia asfaltobetonu - 1 szt
14)Oznakowania pasa drogowego ciągnione na przyczepie - 2 kpl
15)Sygnalizatory przenośne - 1 kpl
16)Zagęszczarki - 2 szt
17)Plac składowy utwardzony (magazynowy) służący do składowania i przechowywania materiałów
stanowiących własność zamawiającego, o powierzchni 5 000 m2, zabezpieczony przed dostępem osób
trzecich (ogrodzony i chroniony, wyposażony w monitoring wizyjny) z zainstalowaną wagą o zakresie ważenia
60 ton z możliwością wydruku kwitu dla potrzeb - 1 szt.

W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał dotyczący posiadania narzędzi, urządzeń
i wyposażeniem podlega sumowaniu:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, to znaczy:

Dla zadania nr 1
a) jedną osobę na stanowisko kierownika budowy, spełniającą następujące wymagania:
-uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń
-doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 lat od daty uzyskania uprawnień,
-doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 zadania obejmującego utrzymanie dróg, ulic i chodników na sieci
dróg publicznych miast o łącznej długości co najmniej 200 km na stanowisku Kierownika Budowy,
b)2 osoby do kierowania robotami drogowymi z  uprawnieniami w specjalności drogowej lub konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczeń,
c) 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie obiektów mostowych (w
specjalności np. mostowej, konstrukcyjno - budowlanej, konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie mostów) bez
ograniczeń,
d) 1 osobę z uprawnieniami do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń,
e) 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych,
f) 5 osób posiadających uprawnienia do podawania sygnałów i poleceń związanych z kierowaniem ruchem
drogowym, wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6
lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123 poz. 840) lub równoważne

Dla zadania nr 2:
a)1 osobę do kierowania robotami kierownik budowy, spełniającą następujące wymagania:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń
- doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień,
- doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 zadania obejmującego budowę lub przebudowę drogi lub ulicy
o wartości 500 000,00 zł brutto na stanowisku kierownika budowy,
b)1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie obiektów mostowych (w
specjalności np. mostowej, konstrukcyjno - budowlanej, konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie mostów) bez
ograniczeń,
c)2 osoby posiadających uprawnienia do podawania sygnałów i poleceń związanych z kierowaniem ruchem
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drogowym wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6
lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123 poz. 840) lub równoważne,

W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają
sumowaniu.

Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju,
z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże
do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane,
winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej
Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą
z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), dopuszcza się także kwalifikacje równoważne do przedstawionych
powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane
w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

4. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość
w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie
opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego
kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.

10. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5

1) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp,
2) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
a) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp
b) podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy pzp

11. Dokumenty lub oświadczenia, składane w toku postępowania o zamówienie publiczne

1) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria selekcji:

oświadczenie złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia,
sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,
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 lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych
podmiotów.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

•   
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2) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego
na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp:

informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy pzp .  Jeżel i  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytor ium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast powyższego dokumentu składa informację z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym
w powyższych przepisach ustawy pzp. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, której dotyczy dokument, składa dokument w zakresie określonym w powyższych przepisach
ustawy pzp. Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

•   

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków albo że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności 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 ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

•   

zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 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 ofert
lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

•   

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej
w niniejszym punkcie, zastępuje się 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. Dokumenty te
powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej.

•   
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oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1445 z późn. zm.),

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w niniejszym punkcie,

3) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp:

•   

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
zamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiający dopuszcza złożenie
przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp, ,

•   

dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć
wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiający
dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy
pzp, ,

•   

wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA
NR 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – inne dokumenty,

•   

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ,

•   

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,

4) Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2,3:

wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 -
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

♦   

wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji f inansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić 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. Przykładowy wzór zobowiązania
podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. Pisemne zobowiązanie lub inne
dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

♦   

•   
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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, kwali f ikacj i  zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są
wymagane,
wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca
certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji
może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub
certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub
uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt. 1, 2, 3.

UWAGA
Załączniki do SIWZ w formacie *.pdf są dostępne w wersji edytowalnej. Aby przekonwertować
druk np. do programu Microsoft Word należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w kwadrat
z literką "i" znajdujący się z prawej strony linka do danego formularza. Zostanie wówczas
otwarty plik w HTML. Następnie należy kombinacją klawiszy "Ctrl+a" zaznaczyć cały dokument,
"Ctrl+c" skopiować jego zawartość i "Ctrl+v" wkleić zawartość dokumentu do Microsoft Word"

♦   

12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów 

1) komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej,
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do  formularzy: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji,
3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały
w Regulaminie korzystania z miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie
ePUAP,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB,
5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania
na ePUAP.
Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są
na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu,
6) składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:

"Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:
 Utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice."

7) zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje
nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej SIWZ.

13. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

1) osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:

Pani Joanna Latta - Zarząd Dróg Miejskich, 
tel. +48 32/32 300-86-35, fax +48 32/300-86-99, pok. 113, piętro 1
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,

•   

2) w razie nieobecności osoby, o której mowa w pkt 1) osobą uprawnioną będzie:
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Pan Paweł Wierzch - Zarząd Dróg Miejskich, 
tel. +48 32/32 300-86-60, fax +48 32/300-86-99, pok. 206, piętro 2
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do 15:30,

•   

14. Wymagania dotyczące wadium

1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: dla zadania nr 1 - 150.000,00 zł (słownie:
stopięćdziesiat tysięcy zł 00/100), dla zadania nr 2 - 15.000,00 zł ( słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100),
2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu do składania ofert,
3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne minimum przez okres związania ofertą,
dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule gwarantujące możliwość zatrzymania wadium
w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr wadium wnoszone
w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski O/Gliwice, nr konta 13 1050
1298 1000 0022 8940 7484jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć
w Referacie Finansowo-Księgowym pok. 115,,
5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć wraz z ofertą w oryginale
w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
Gwaranta/Poręczyciela.

15. Termin związania ofertą

1) termin związania ofertą wynosi 60 dni.

16. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do SIWZ. Treść
oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
2) wraz z ofertą należy złożyć:
a) kosztorys ofertowy,
w formie TER
b) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych.
W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3) wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiazku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku,
4) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
5) oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych np.
.doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia
obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
7) pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby upoważnionej do udzielenia pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
8) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ, składane są w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia następuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
9) poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10) jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
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o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie
informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 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.  Wykonawca zastrzegając określoną informację jako tajemnicę
przedsiębiorstwa musi wykazać, że:

informacja ta ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada
wartość gospodarczą,

•   

nie została ujawniona do wiadomości publicznej,•   
podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności,•   

11) dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ, należy złożyć w osobnym pliku i oznaczyć klauzulą „TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA”następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku
archiwum (ZIP). Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp,
12) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty
związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi
wyłącznie wykonawca,
13) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją,

14) Wykonawca składa ofertę/wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dalej „wniosek” za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca
zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana
z postępowaniem,
15) Sposób złożenia oferty/wniosku, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania
z miniPortal. Ofertę/wniosek należy złożyć w oryginale.
16) Do oferty/wniosku należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP),
17) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP
i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji
użytkownika dostępnej na miniPortalu,
18) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty

17. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 31-10-2019 r. do godz. 10:00  ,
2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31-10-2019 r. o godz. 13:00  . Miejsce otwarcia: Miejsce otwarcia: Zarząd
Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 100 (sala konferencyjna).,
3) otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

18. Opis sposobu obliczania ceny

1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ,
2) Podstawą obl iczenia ceny oferty są dołączone do niniejszej  SIWZ TABELE ELEMENTÓW
ROZLICZENIOWYCH (TER) wraz z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
3) Wykonawca wyceni i wypełni załączony do SIWZ- TER (dla zadań na które składa ofertę/oferty), który po
wypełnieniu cenami jednostkowymi,wyliczeniu i podsumowaniu będzie stanowić Kosztorys Ofertowy. Należy
również wykonać zbiorcze zestawienie kosztów (wg załączonego w TER wzoru).
4) TABELE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH należy odczytywać w powiązaniu z SIWZ, warunkami
umowy i STWiORB.
5)Ilości robót w poszczególnych pozycjach TER nie są ostateczne i zostały podane po to aby dać

13/19



Wykonawcom wspólną podstawę do wyliczenia ceny oferty. Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości
zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez wykonawce i sprawdzone przez przedstawiciela
zamawiającego oraz ceny jednostkowe podane przez wykonawce w TER. Ilość zamawianych robót w okresie
realizacji umowy będzie uzależniona od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
Zamawiającego.
6) Wykonawca nie może pominąć jakiejkolwiek pozycji TER.
7) Ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach TER winny obejmować wszystkie koszty niezbędne
do wykonania robót a w szczególności:
- koszty bezpośrednie – w tym koszty wszelkiej robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace
uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od płac,
- koszty wszelkich materiałów i koszty dostarczenia tych materiałów na miejsce wbudowania,
- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzętu budowlanego, oraz koszty sprowadzenia tego sprzętu na plac
budowy, koszty jego montażu i demontażu po zakończeniu budowy,
- koszty ogólne budowy i koszty zarządu
- zysk
- VAT,
- wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością
materialną,zobowiązaniami wynikającymi z treści STWiORB, warunków umowy i przepisami dotyczącymi
wykonywania robót budowlanych oraz wynikających zapisów w Rozdziale 3 niniejszej SIWZ.
8) Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych nowych pozycji w którejkolwiek części TER.
9) W przypadku konieczności wykonania robót nie przewidzianych w TER a niezbędnych do prawidłowego
wykonania robót – roboty te rozliczane będą zgodnie z odpowiednimi zapisami w umowie.
10) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej
specyfikacji,
11) cenę oferty należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz warunków realizacji przedmiotu zamówienia,
12) podane w pozycjach przedmiarowych katalogowe podstawy wyceny robót mają charakter informacyjny, nie
ma obowiązku ich stosowania,
13) cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy
z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp,
14) jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami.

19. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między
zamawiającym a wykonawcą

1) rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
kryteria:
nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru

cena Wa=60,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt

okres gwarancji Wb=20,00 GR=((GRof/60)xWc)x100 pkt

doświadczenie kierownika budowy Wc=20,00 D= D1,D2,D3,D4 xWd
gdzie:
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca- liczba punktów w kryterium cena
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Wa,b,c - waga w ocenianym kryterium
GR - liczba punktów w kryterium okres gwarancji
GRof - okres gwarancji badanej oferty
D – liczba punktów w kryterium „doświadczenie Kierownika Budowy”
D1,D2,D3,D4 – wykazane doświadczenie w realizacji zadań przez Kierownika Budowy/Robót
Uwaga:
Okres gwarancji musi być wyrażony w całych miesiącach (min. 36, max 60 miesięcy). Zaoferowanie okresu
dłuższego niż 60 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowane. W takiej sytuacji Wykonawca otrzyma 20
punktów.

Kryterium: doświadczenie zawodowe kierownika budowy:
Ocena w ramach kryterium będzie odbywać się w oparciu o informacje umieszczone w ofercie.

Dla części pierwszej:
Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie zawodowe przy realizacji zadania obejmującego
utrzymanie dróg, ulic i chodników na sieci dróg publicznych miast o łącznej długości co najmniej 200 km
na stanowisku kierownika budowy.

Liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy" zostanie przyznana w następujący
sposób:
(D1) Wykazanie doświadczenia w realizacji 1 zadania przez Kierownika Budowy – 0 pkt
(D2) Wykazanie doświadczenia w realizacji 2 zadań przez Kierownika Budowy – 25 pkt
(D3)Wykazanie doświadczenia w realizacji 3 zadań przez Kierownika Budowy – 50 pkt
(D4)Wykazanie doświadczenia w realizacji 4 i więcej zadań przez Kierownika Budowy – 100 pkt

Dla części drugiej:
Kierownik budowy powinien posiadać doświadczenie przy realizacji zadania obejmującego budowę lub
przebudowę drogi lub ulicy o wartości 500 000,00 zł brutto na stanowisku kierownika budowy.

Liczba punktów w ramach kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy" zostanie przyznana w następujący
sposób:
(D1) Wykazanie doświadczenia w realizacji 1 zadania przez Kierownika Budowy – 0 pkt
(D2) Wykazanie doświadczenia w realizacji 2 zadań przez Kierownika Budowy – 25 pkt
(D3)Wykazanie doświadczenia w realizacji 3 zadań przez Kierownika Budowy – 50 pkt
(D4)Wykazanie doświadczenia w realizacji 4 i więcej zadań przez Kierownika Budowy – 100 pkt

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie powyższego kryterium,
3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów.
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą pzp
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium/kryteria wyboru.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch
miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"
2) Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy pzp: TAK.
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21. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach
określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ,
2) podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2
ustawy pzp,
3) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani będą do złożenia w siedzibie
zamawiającego - nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia
publicznego - umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie,
4) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych należy
złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez
osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,
5) wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym
mowa poniżej. W przypadku, gdy okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat 
wykonawca może wnieść zabezpieczenie na okres 5 lat, wraz ze zobowiązaniem się wykonawcy
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy,
6) przed podpisaniem umowy przedłoży decyzję wydaną na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska,
ustawy o odpadach, zezwalającą Wykonawcy na wytwarzanie, transport, składowanie i odzysk odpadów
(asfaltobeton, gruz betonowy i ceglany z rozbiórek),
7) przed podpisaniem umowy, wykonawca okaże przedstawicielom zamawiającego plac składowy
(magazynowy), o którym mowa w rozdz.9 pkt.3 dedykowany dla odpowiedniego zadania i przedłoży dokument
potwierdzający tytuł prawny do tego terenu (np. odpis księgi wieczystej potwierdzającej własność lub prawo
wieczystego użytkowania, akt notarialny, umowę dzierżawy, umowę użyczenia),
8) w przypadku, gdy Wykonawca oświadczył w ofercie (zał. nr 6), że będzie dysponował WMB, przed
podpisaniem umowy przedłoży dokument (np. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a producentem masy
bitumicznej) potwierdzający zapewnienie ciągłości dostaw masy bitumicznej w okresie realizacji zamówienia.

W przypadku nie wywiązania się z powyższego nie będzie możliwe zawarcie umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1) zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
2) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 2,00 % ceny całkowitej podanej w ofercie,
3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art.
148 ust. 1 ustawy pzp,
4) zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy pzp ,
5) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać
sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego  i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał
z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji,
6) termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania
przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu,
7 na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zamawiający pozostawi kwotę 30,00 % wysokości
zabezpieczenia,
8) termin ważności zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady musi obejmować cały okres rękojmi za
wady oraz 15 dni po upływie tego okresu,
9) jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu
wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna wnosi się na okres nie krótszy niż 5
lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niż w pieniądzu, z treści gwarancji lub poręczenia musi wynikać prawo wypłaty przez Zamawiającego
kwoty zabezpieczenia,
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10) w przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych powyżej elementów bądź
posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
11) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem
na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski O/Gliwice, nr konta 13 1050 1298 1000 0022 8940 7484 -
potwierdzenie przelewu (kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną
do podpisywania oferty) należy przekazać zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Jeżeli wykonawca
wyrazi zgodę, zamawiający może zaliczyć wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy,
12) jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je
złożyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy.

23. Istotne postanowienia umowy

1) istotne postanowienia umowy zawiera  załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ.
2) ostatnia część wynagrodzenia musi wynosić 10,00% wynagrodzenia należnego wykonawcy.

24. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy

1) zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
Dla części pierwszej:
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, złożonej
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: "Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta Gliwice"
(oznaczenie sprawy: ZDM.26.24.2019) na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej
umowy w zakresie:
1) Zmiana wynagrodzenia - zgodnie z zapisami §5 niniejszej umowy.
2) Możl iwość zmiany osób wymienionych w §11 niniejszej  umowy - z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego i Wykonawcy.
2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien niezwłocznie
poinformować Zamawiającego pisemnie, Uzgodnienia w zakresie zmian wymagają dla swej ważności
zatwierdzenia przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, a zmiana umowy może nastąpić jedynie
na piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Dla części drugiej:
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, złożonej
w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: "Utrzymanie dróg niepublicznych na terenie miasta Gliwice"
(oznaczenie sprawy: ZDM.26.24.2019) na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
1. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej
umowy w zakresie:
1) Zmiana wynagrodzenia - zgodnie z zapisami §5 niniejszej umowy.
2) Możl iwość zmiany osób wymienionych w §11 niniejszej  umowy - z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego i Wykonawcy.
2. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien niezwłocznie
poinformować Zamawiającego pisemnie, Uzgodnienia w zakresie zmian wymagają dla swej ważności
zatwierdzenia przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, a zmiana umowy może nastąpić jedynie
na piśmie, w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

25. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia

1) w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące  odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy
pzp.
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26. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,
których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub

sprzeciwu

1) umowy o podwykonawstwo muszą zawierać uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za
wykonanie, niewykonanie lub nienależyte wykonanie analogicznie do uregulowań zawartych w umowie
z wykonawcą, w szczególności odpowiedzialność z tytułu gwarancji i rękojmi oraz kar umownych.

27. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które,
z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania

zamawiającemu

1) nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu umowy o podwykonawstwa w zakresie wszelkich
dostaw i usług o wartości mniejszej niż 50 000 zł.

28. Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

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:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31 44-121 Gliwice
.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: Daniel Mync,
iod@zdm.gliwice.eu, tel. 32 300-86-32.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice. numer
sprawy: ZDM.26.24.2019 prowadzonym w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej
dalej "ustawą Pzp".
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3-3b ustawy Pzp. 
5. 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.
6. 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. 
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących*;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia 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.
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9. 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.

* Wyjaśnienie: w przypadku gdy wykonanie obowiązków wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, podania nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***  Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania n ie ma zastosowania w odnies ieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.Wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.

29. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) - plik xml do wczytania na stronie
https://espd.uzp.gov.pl/
3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór umowy,
5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wykaz robót budowlanych,
6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - wykaz potencjału technicznego,
7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - wykaz osób,
8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
11) ZAŁĄCZNIK NR 10_STWiORB
12) ZAŁĄCZNIK NR 11_TER

Dyrektor Jednostki ZDM Gliwice

23-09-2019 r.  Anna Gilner 
.............................................................

(data i podpis osoby upoważnionej)
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