
 
 
Ogłoszenie nr 651180-N-2018 z dnia 2018-11-21 r.  
 

Gmina Otwock: Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic, chodników, parkingów 

i przystanków na terenie Otwocka w sezonie 2018/2019. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu  

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  



Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 

krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otwock, krajowy numer 

identyfikacyjny 1326877000000, ul. ul. Armii Krajowej  5 , 05400   Otwock, 

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 792 001, e-mailumotwock@otwock.pl, 

faks 227 794 225.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.otwock.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i 

urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 



(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 

Tak  

www.bip.otwock.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 

Tak  

www.bip.otwock.pl 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 

Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać:  

Elektronicznie 

Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  



Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

Tak  

Inny sposób:  

Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 

ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. poz. 1020) składanie ofert odbywa 

się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście lub za 

pośrednictwem posłańca.  

Adres:  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w 

Otwocku, kod 05-400, –budynek B, pok. nr 1 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie zimowe 

nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka w 

sezonie 2018/2019.  

Numer referencyjny: WZP.271.107.2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  



Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać 

w odniesieniu do:  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części 

lub grup części:  

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone 

zamówienie jednemu wykonawcy:  

 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zimowe utrzymanie 

nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka w 

grudniu 2018r. oraz styczniu, lutym i marcu 2019r. w których skład wchodzą: 1. 

Utrzymanie nawierzchni jezdni o długości 81 000,00 m, chodników o powierzchni 

93 000 m2 i parkingów przy drogach oraz na terenach gminnych oraz 128 

przystanków komunikacyjnych poprzez spłużenie (mechaniczne usunięcie śniegu i 

błota pośniegowego) i posypanie mieszanką uszorstniającą (piasek z solą), zgodnie 

z zakresem rzeczowym podanym w ZAŁĄCZNIKACH NR 1 i NR 2 do 

niniejszego wniosku, przy zachowaniu następujących standardów: a. zapewnienie 

przejezdności, tj. spłużenie i posypanie jezdni musi nastąpić w czasie nie dłuższym 

niż 4 godz. od czasu wystąpienia śliskości i opadów śniegu, b. w przypadku 



opadów lub ustania opadów, luźny śnieg lub błoto pośniegowe nie mogą zalegać 

dłużej niż 4 godz., c. zaspy lub języki śnieżne przy wysepkach, azylach itp., muszą 

zostać uprzątnięte w ciągu 6 godz. od chwili ustania opadów, d. spłużenie oraz 

posypanie chodników i parkingów musi nastąpić na całej powierzchni określonych 

miejsc w czasie nie dłuższym niż 4 godz. od wystąpienia śliskości i opadów śniegu, 

e. spłużenie oraz posypanie przystanków komunikacyjnych i zatok musi nastąpić 

na całej powierzchni tych miejsc - peron na długości zatoki, lecz nie mniej niż 15 m 

- w czasie nie dłuższym niż 4 godz. od wystąpienia śliskości i opadów śniegu, f. 

wywiezienie nadmiaru śniegu z chodników, parkingów, przystanków i przejść dla 

pieszych w przypadku braku możliwości spryzmowania śniegu w najbliższym 

otoczeniu, g. do odśnieżania chodników i przystanków należy stosować 

odpowiedni sprzęt mechaniczny, który nie spowoduje uszkodzenia ich 

nawierzchni, h. do posypywania jezdni i chodników należy stosować odpowiednie 

mieszanki w proporcjach zgodnych z obowiązującymi przepisami, i. 

zabezpieczenie przed śliskością zimową powinno mieć miejsce przed wystąpieniem 

tego stanu, a w przypadku nagłego lub niespodziewanego zjawiska, spłużenie i 

posypanie skuteczną dawką środków chemicznych i uszorstniających musi mieć 

miejsce w czasie do 4 godz. licząc od momentu wystąpienia zjawiska. 2. 

Utrzymanie do 70 km dróg gruntowych dziennie wskazanych bezpośrednio przez 

Zamawiającego poprzez płużenie, a w sytuacjach wyjątkowych Zamawiający może 

żądać od Wykonawcy posypania nawierzchni tych dróg piaskiem lub mieszanką 

uszorstniającą. 3. Rozliczenie prac wymienionych w pkt 1 i 2 będzie następowało 

w oparciu o ustalone z Wykonawcą ceny ryczałtowe za prowadzenie danego 

rodzaju akcji zimowej w ciągu jednej doby, w wyniku której zostaną osiągnięte 

standardy i efekty wymienione w pkt 1 i 2. 4. W przypadku stwierdzenia podjęcia 

akcji zimowej nieuzasadnionej warunkami atmosferycznymi Zamawiający nie 

wypłaci wynagrodzenia za prace wymienione w pkt 1 i 2.. 1. W cenach 

ryczałtowych ustalonych z Wykonawcą, należy uwzględnić wykonanie wszystkich 

czynności i zakupów niezbędnych do wykonania zakresu zamówienia, w tym 

również zakup, przygotowanie i składowanie na własny koszt i własnym staraniem 

środków chemicznych i uszorstniających. 2. Wykonawca zobowiązany jest do 



prowadzenia całodobowych dyżurów w okresie trwania umowy przez 

pracowników wraz z odpowiednim sprzętem mechanicznym, pozwalającym na 

natychmiastowe uruchomienie prac związanych z zimowym utrzymaniem oraz do 

prowadzenia całodobowej obserwacji zjawisk pogodowych poprzez wyjazdy 

kontrolne oraz rejestrowanie danych dotyczących temperatury i opadów 

atmosferycznych. Ocena tych parametrów oraz weryfikacja stanu nawierzchni ulic, 

chodników, parkingów i przystanków będzie podstawą do ewentualnego 

rozpoczęcia akcji zimowej przez Wykonawcę. W związku z tym Wykonawca 

zobowiązuje się do przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznych informacji ( 

będących załącznikami do faktur) z przeprowadzenia akcji zimowej, tj. pracy 

sprzętu oraz ilości zużywanych środków chemicznych i uszorstniających. 3. W 

przypadku wystąpienia opadów śniegu, lub zjawisk pogodowych powodujących 

śliskość zimową, podczas jednej doby powodujących uruchomienie prac, o których 

mowa w pkt: 1 i 2 i dokończenie przedmiotowych prac w okresie doby następnej, 

wynagrodzenie będzie rozliczane jako jeden cykl pracy, z zastrzeżeniem pkt. 4. 4. 

W przypadku wystąpienia ciągłych, wielogodzinnych opadów śniegu lub zjawisk 

pogodowych powodujących śliskość zimową przez ponad jedną dobę, 

powodujących uruchomienie prac, o których mowa w pkt: 1, 2 i kontynuowanie 

przedmiotowych prac w okresie kolejnych dób, wynagrodzenie będzie rozliczane 

jako ilość cykli pracy odpowiadających liczbie dób, podczas których występowały 

opady śniegu lub zjawiska pogodowe powodujące śliskość zimową. 5. Akcja 

zimowego utrzymania nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na 

terenie Otwocka będzie prowadzona od 05.12.2018r. do 31.03.2019 r., a) określony 

termin może ulec przesunięciu w zależności od występujących warunków 

atmosferycznych i/lub na zlecenie Zamawiającego, b) za dobę w rozumieniu 

niniejszego wniosku uznaje się czas od godz. 00:00 do godz. 00:00 dnia 

następnego. 6. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

należy wykonywać w taki sposób, aby powstałe utrudnienia w ruchu były 

minimalne. 7. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest posiadać całodobową łączność telefoniczną oraz e - mailową. 

Musi być zapewniona łączność całodobowa z osobą nadzorującą prace będące 



przedmiotem zamówienia. 8. Zamawiający załącza do punktu III SIWZ (opis 

przedmiotu zamówienia) ZAŁĄCZNIKI NR 1 i NR 2 (wykaz ulic). 9. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w okresie obowiązywania umowy 

zakresu rzeczowego przedstawionego w ZAŁĄCZNIKACH NR 1 i NR 2 do 

punktu III (opis przedmiotu zamówienia). 10. Wartością całkowitą umowy będzie 

kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9  

Dodatkowe kody CPV:  
Kod CPV 
90630000-2 

 

 

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną 

udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 

pkt 3 ustawy Pzp:  

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

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  



lub  

data rozpoczęcia: 2018-12-05   lub zakończenia: 2019-03-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: ¬ Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca 

wykaże, iż dysponuje / będzie dysponował co najmniej: I. pługosolarka - 4 szt. 

przystosowane do urządzenia do wytwarzania solanki z systemem satelitarnego 

monitoringu umożliwiającym lokalizację położenia wybranych pojazdów, 

pokazania historii trasy pojazdu, jak również wykonanie wydruków trasy pojazdu. 

II. urządzenie do wytwarzania solanki o zdolności wytwórczej zapewniającej 

ciągłość pracy 1 kpl. III. zamiatarka chodnikowa samobieżna mechaniczna - 3 szt., 

IV. zamiatarka chodnikowa samojezdna mechaniczna - 4 szt., V. ładowarka - 1 szt., 

VI. samochód samowyładowczy - 2 szt., VII. pojemniki na mieszankę piaskowo 

solną 30 szt. VIII. zamiatarka drogowa 2 szt. z systemem satelitarnego monitoringu 

umożliwiającym lokalizację położenia wybranych pojazdów, pokazania historii 

trasy pojazdu, jak również wykonanie wydruków trasy pojazdu. [Zamawiający 

dopuszcza pojazdy o zamiennej funkcji (pługosolarka – zamiatarka uliczna)]. ¬ 

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem 

(a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem) w 



okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jednej usługi 

polegającej na utrzymaniu czystości oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości w 

pasach drogowych w miastach powyżej 40 000 mieszkańców: Usługa obejmująca 

następujący zakres prac: min. 70 km ciągów jezdni utrzymania czystości i 

utrzymania zimowego co najmniej 50 000 m2 (chodników, jezdni, placów, ścieżek 

rowerowych, schodów terenowych, itp.)  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 

24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne 

podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

 

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  

Tak  



Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O 

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

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O 

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

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:   

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:   

 

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O 

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

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

SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie  

Informacja na temat wadium  

 

 

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



Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

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

udziału w postępowaniu  

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 



 

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

zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje 

dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 



Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia:  

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria   
Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Kryterium środowiskowe 20,00 
Kryterium społeczne 20,00 



 

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

Pzp (przetarg nieograniczony)  

Nie  

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

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji  

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

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

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 



Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

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

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 



umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY   

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy, z zastrzeżeniem 

przypadków określonych w ust.2. 2. Zamawiający przewiduje możliwość 

dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany 

przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi 

dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa, 2) 

wystąpienia zmiany terminu realizacji umowy w związku z: a) wystąpieniem 

nieprzewidzianych, niekorzystnych warunków atmosferycznych uzasadniających 

podjęcie działań związanych z należytym utrzymaniem ulic, chodników, parkingów 

i przystanków na terenie Otwocka, b) opóźnieniami wynikającymi z okoliczności, 

których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności, c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego, d) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, 3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy 

w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

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

dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 



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

postępowaniu:  

Data: 2018-11-29, godzina: 10:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego 

terminu składania ofert)  

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  

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

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT 
CZĘŚCIOWYCH  

 
 


