
Chełm Śląski: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PRZYSTANKÓW, 
PLACÓW NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI

Numer ogłoszenia: 224519 - 2013; data zamieszczenia: 25.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski , ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. 
śląskie, tel. 032 2257503, faks 032 2257504.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmsl.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, 
CHODNIKÓW, PRZYSTANKÓW, PLACÓW NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie 
dróg gminnych, chodników, przystanków, placów na terenie Gminy Chełm Śląski zgodnie z 
załącznikiem nr 1,3,3a,4,5,6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• do 50% wartości zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie 
zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 



obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie stawia w tym względzie żadnych 
wymagań; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
wykonują w zakresie przedmiotowych usług co najmniej jedną usługę tożsamą 
wielkością z przedmiotem zamówienia ; 3) dysponowania potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykonawca musi posiadać w 
dyspozycji minimum : - trzy ciągniki rolnicze o mocy min. 80 kM do których będą 
zamontowane pługi, bądź dwa ciągniki min. 80kM i samochód ciężarowy (o ład. 
powyżej 3,5t) z zamontowanymi pługami lub jeden ciągnik rolniczy o mocy 80 kM i 
dwa samochody ciężarowe o ładowności powyżej 3,5 t z zamontowanymi pługami, - 
rozrzutnik przystosowany do posypywania dróg mieszanką piaskowo - solną, - osoby 
wraz ze sprzętem do ręcznego odśnieżania chodników i przystanków, bądź mini 
ciągnik z przystawką do odśnieżania chodników i przystanków, - każdy zestaw do 
odśnieżania mechanicznego musi posiadać na wyposażeniu telefon komórkowy w 
celu umożliwienia szybkiej łączności z tutejszym Urzędem (numer telefonu należy 
podać w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia). - Zamawiający może dokonać oględzin sprzętu przeznaczonego do 
akcji zima w dniu wyznaczonym przez niego w okresie związania oferenta z ofertą. 
Sprzęt musi znajdować się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego . Do 
wglądu muszą być okazane dowody rejestracyjne pojazdów. Brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, zostanie wykazany przez Wykonawcę poprzez złożenie oświadczenia o 
braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów na potwierdzenie oświadczenia, że 
Wykonawca: a. jest wpisany w rejestr przedsiębiorców; b. nie zalega z opłacaniem 
podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; c. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W szczególności gdy 
Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (sytuacja ekonomiczna i 
finansowa), na zasoby innych podmiotów przedkłada także dokumenty dotyczące 
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca . Zamawiający 
dokona oceny spełniania warunków udziału w przetargu w oparciu o oświadczenia 
i dokumenty złożone przez wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. W celu potwierdzenia, że 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 6.1 Stan prawny - wymagane dokumenty: 1. aktualny 
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 



ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. oświadczenie, że spełnia 
warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 8 do SIWZ; 5. oświadczenia, że brak jest podstaw do wykluczeniu 
Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 6. informację o tym, 
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co 
Wykonawca - wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ; 7. pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów - wg własnego wzoru. 
6.2. Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1. polisa OC do 
wglądu , 6.3 Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 1. wykaz wykonanych 
usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z  podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania , oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, że te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg. 
wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ - minimum jedne referencje. 2. wykaz 
osób zgodnie z warunkiem pkt siwz 5.3. które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ; 6.4 Ponadto 
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 1. wypełnionego formularza 
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2. pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 3. pełnomocnictwo określające 
jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są 
podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika 
Wykonawcy; 6.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 
6.1 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 



wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6.6 Jeżeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być 
wystawione w terminach jak wyżej. 6.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia: 1. zgodnie z art. 141 upzp Wykonawcy składający ofertę 
wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. w przypadku składania ofert przez 
Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 upzp, Wykonawcy wskażą 
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 3. przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. 
jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie 
wymagał złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 5. wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, 6. każdy 
z wykonawców występujących wspólnie musi spełniać warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp. 
6.8 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 6.9 Wymagana forma składania 
dokumentów: 1. oświadczenia, wykazy sporządzone przez Wykonawcę - oryginał, 2. 
dokumenty sporządzone, wystawione przez inne podmioty niż Wykonawca - 
oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. 
pełnomocnictwo - oryginał; 4. dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być 
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
6.10 Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia 
podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy 
udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część/zakres 
zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. 
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 - formularz oferty.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie 
zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie stawia w tym względzie żadnych 
wymagań; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
wykonują w zakresie przedmiotowych usług co najmniej jedną usługę tożsamą 
wielkością z przedmiotem zamówienia ; 3) dysponowania potencjałem technicznym 



oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykonawca musi posiadać w 
dyspozycji minimum : - trzy ciągniki rolnicze o mocy min. 80 kM do których będą 
zamontowane pługi, bądź dwa ciągniki min. 80kM i samochód ciężarowy (o ład. 
powyżej 3,5t) z zamontowanymi pługami lub jeden ciągnik rolniczy o mocy 80 kM i 
dwa samochody ciężarowe o ładowności powyżej 3,5 t z zamontowanymi pługami, - 
rozrzutnik przystosowany do posypywania dróg mieszanką piaskowo - solną, - osoby 
wraz ze sprzętem do ręcznego odśnieżania chodników i przystanków, bądź mini 
ciągnik z przystawką do odśnieżania chodników i przystanków, - każdy zestaw do 
odśnieżania mechanicznego musi posiadać na wyposażeniu telefon komórkowy w 
celu umożliwienia szybkiej łączności z tutejszym Urzędem (numer telefonu należy 
podać w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia). - Zamawiający może dokonać oględzin sprzętu przeznaczonego do 
akcji zima w dniu wyznaczonym przez niego w okresie związania oferenta z ofertą. 
Sprzęt musi znajdować się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego . Do 
wglądu muszą być okazane dowody rejestracyjne pojazdów. Brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, zostanie wykazany przez Wykonawcę poprzez złożenie oświadczenia o 
braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów na potwierdzenie oświadczenia, że 
Wykonawca: a. jest wpisany w rejestr przedsiębiorców; b. nie zalega z opłacaniem 
podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; c. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W szczególności gdy 
Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (sytuacja ekonomiczna i 
finansowa), na zasoby innych podmiotów przedkłada także dokumenty dotyczące 
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca . Zamawiający 
dokona oceny spełniania warunków udziału w przetargu w oparciu o oświadczenia 
i dokumenty złożone przez wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. W celu potwierdzenia, że 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 6.1 Stan prawny - wymagane dokumenty: 1. aktualny 
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 



terminu składania ofert, 3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. oświadczenie, że spełnia 
warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 8 do SIWZ; 5. oświadczenia, że brak jest podstaw do wykluczeniu 
Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 6. informację o tym, 
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co 
Wykonawca - wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ; 7. pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów - wg własnego wzoru. 
6.2. Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1. polisa OC do 
wglądu , 6.3 Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 1. wykaz wykonanych 
usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z  podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania , oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, że te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg. 
wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ - minimum jedne referencje. 2. wykaz 
osób zgodnie z warunkiem pkt siwz 5.3. które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ; 6.4 Ponadto 
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 1. wypełnionego formularza 
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2. pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 3. pełnomocnictwo określające 
jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są 
podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika 
Wykonawcy; 6.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 
6.1 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6.6 Jeżeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 



wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być 
wystawione w terminach jak wyżej. 6.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia: 1. zgodnie z art. 141 upzp Wykonawcy składający ofertę 
wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. w przypadku składania ofert przez 
Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 upzp, Wykonawcy wskażą 
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 3. przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. 
jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie 
wymagał złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 5. wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, 6. każdy 
z wykonawców występujących wspólnie musi spełniać warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp. 
6.8 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 6.9 Wymagana forma składania 
dokumentów: 1. oświadczenia, wykazy sporządzone przez Wykonawcę - oryginał, 2. 
dokumenty sporządzone, wystawione przez inne podmioty niż Wykonawca - 
oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. 
pełnomocnictwo - oryginał; 4. dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być 
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
6.10 Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia 
podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy 
udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część/zakres 
zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. 
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 - formularz oferty.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie 
zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie stawia w tym względzie żadnych 
wymagań; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
wykonują w zakresie przedmiotowych usług co najmniej jedną usługę tożsamą 
wielkością z przedmiotem zamówienia ; 3) dysponowania potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykonawca musi posiadać w 
dyspozycji minimum : - trzy ciągniki rolnicze o mocy min. 80 kM do których będą 
zamontowane pługi, bądź dwa ciągniki min. 80kM i samochód ciężarowy (o ład. 
powyżej 3,5t) z zamontowanymi pługami lub jeden ciągnik rolniczy o mocy 80 kM i 
dwa samochody ciężarowe o ładowności powyżej 3,5 t z zamontowanymi pługami, - 
rozrzutnik przystosowany do posypywania dróg mieszanką piaskowo - solną, - osoby 



wraz ze sprzętem do ręcznego odśnieżania chodników i przystanków, bądź mini 
ciągnik z przystawką do odśnieżania chodników i przystanków, - każdy zestaw do 
odśnieżania mechanicznego musi posiadać na wyposażeniu telefon komórkowy w 
celu umożliwienia szybkiej łączności z tutejszym Urzędem (numer telefonu należy 
podać w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia). - Zamawiający może dokonać oględzin sprzętu przeznaczonego do 
akcji zima w dniu wyznaczonym przez niego w okresie związania oferenta z ofertą. 
Sprzęt musi znajdować się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego . Do 
wglądu muszą być okazane dowody rejestracyjne pojazdów. Brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, zostanie wykazany przez Wykonawcę poprzez złożenie oświadczenia o 
braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów na potwierdzenie oświadczenia, że 
Wykonawca: a. jest wpisany w rejestr przedsiębiorców; b. nie zalega z opłacaniem 
podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; c. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W szczególności gdy 
Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (sytuacja ekonomiczna i 
finansowa), na zasoby innych podmiotów przedkłada także dokumenty dotyczące 
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca . Zamawiający 
dokona oceny spełniania warunków udziału w przetargu w oparciu o oświadczenia i 
dokumenty złożone przez wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. W celu potwierdzenia, że 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 6.1 Stan prawny - wymagane dokumenty: 1. aktualny 
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 



miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. oświadczenie, że spełnia 
warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 8 do SIWZ; 5. oświadczenia, że brak jest podstaw do wykluczeniu 
Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 6. informację o tym, 
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co 
Wykonawca - wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ; 7. pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów - wg własnego wzoru. 
6.2. Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1. polisa OC do 
wglądu , 6.3 Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 1. wykaz wykonanych 
usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania , oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, że te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg. 
wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ - minimum jedne referencje. 2. wykaz 
osób zgodnie z warunkiem pkt siwz 5.3. które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ; 6.4 Ponadto 
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 1. wypełnionego formularza 
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2. pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 3. pełnomocnictwo określające 
jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są 
podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika 
Wykonawcy; 6.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 
6.1 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6.6 Jeżeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być 
wystawione w terminach jak wyżej. 6.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia: 1. zgodnie z art. 141 upzp Wykonawcy składający ofertę 
wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. w przypadku składania ofert przez 
Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 upzp, Wykonawcy wskażą 



ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 3. przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. 
jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie 
wymagał złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 5. wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, 6. każdy 
z wykonawców występujących wspólnie musi spełniać warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp. 
6.8 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 6.9 Wymagana forma składania 
dokumentów: 1. oświadczenia, wykazy sporządzone przez Wykonawcę - oryginał, 2. 
dokumenty sporządzone, wystawione przez inne podmioty niż Wykonawca - 
oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. 
pełnomocnictwo - oryginał; 4. dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być 
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
6.10 Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia 
podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy 
udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część/zakres 
zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. 
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 - formularz oferty.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie 
zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie stawia w tym względzie żadnych 
wymagań; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
wykonują w zakresie przedmiotowych usług co najmniej jedną usługę tożsamą 
wielkością z przedmiotem zamówienia ; 3) dysponowania potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykonawca musi posiadać w 
dyspozycji minimum : - trzy ciągniki rolnicze o mocy min. 80 kM do których będą 
zamontowane pługi, bądź dwa ciągniki min. 80kM i samochód ciężarowy (o ład. 
powyżej 3,5t) z zamontowanymi pługami lub jeden ciągnik rolniczy o mocy 80 kM i 
dwa samochody ciężarowe o ładowności powyżej 3,5 t z zamontowanymi pługami, - 
rozrzutnik przystosowany do posypywania dróg mieszanką piaskowo - solną, - osoby 
wraz ze sprzętem do ręcznego odśnieżania chodników i przystanków, bądź mini 
ciągnik z przystawką do odśnieżania chodników i przystanków, - każdy zestaw do 
odśnieżania mechanicznego musi posiadać na wyposażeniu telefon komórkowy w 
celu umożliwienia szybkiej łączności z tutejszym Urzędem (numer telefonu należy 
podać w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia). - Zamawiający może dokonać oględzin sprzętu przeznaczonego do 



akcji zima w dniu wyznaczonym przez niego w okresie związania oferenta z ofertą. 
Sprzęt musi znajdować się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego . Do 
wglądu muszą być okazane dowody rejestracyjne pojazdów. Brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, zostanie wykazany przez Wykonawcę poprzez złożenie oświadczenia o 
braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów na potwierdzenie oświadczenia, że 
Wykonawca: a. jest wpisany w rejestr przedsiębiorców; b. nie zalega z opłacaniem 
podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; c. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W szczególności gdy 
Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (sytuacja ekonomiczna i 
finansowa), na zasoby innych podmiotów przedkłada także dokumenty dotyczące 
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca . Zamawiający 
dokona oceny spełniania warunków udziału w przetargu w oparciu o oświadczenia i 
dokumenty złożone przez wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. W celu potwierdzenia, że 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 6.1 Stan prawny - wymagane dokumenty: 1. aktualny 
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. oświadczenie, że spełnia 
warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 8 do SIWZ; 5. oświadczenia, że brak jest podstaw do wykluczeniu 
Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 6. informację o tym, 
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 



lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co 
Wykonawca - wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ; 7. pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na 
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów - wg własnego wzoru. 
6.2. Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1. polisa OC do 
wglądu , 6.3 Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 1. wykaz wykonanych 
usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania , oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, że te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg. 
wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ - minimum jedne referencje. 2. wykaz 
osób zgodnie z warunkiem pkt siwz 5.3. które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ; 6.4 Ponadto 
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 1. wypełnionego formularza 
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2. pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 3. pełnomocnictwo określające 
jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są 
podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika 
Wykonawcy; 6.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 
6.1 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6.6 Jeżeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być 
wystawione w terminach jak wyżej. 6.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia: 1. zgodnie z art. 141 upzp Wykonawcy składający ofertę 
wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. w przypadku składania ofert przez 
Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 upzp, Wykonawcy wskażą 
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 3. przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. 
jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie 



wymagał złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 5. wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, 6. każdy 
z wykonawców występujących wspólnie musi spełniać warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp. 
6.8 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 6.9 Wymagana forma składania 
dokumentów: 1. oświadczenia, wykazy sporządzone przez Wykonawcę - oryginał, 2. 
dokumenty sporządzone, wystawione przez inne podmioty niż Wykonawca - 
oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. 
pełnomocnictwo - oryginał; 4. dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być 
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
6.10 Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia 
podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy 
udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część/zakres 
zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. 
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 - formularz oferty.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie 
zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania: Zamawiający nie stawia w tym względzie żadnych 
wymagań; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
wykonują w zakresie przedmiotowych usług co najmniej jedną usługę tożsamą 
wielkością z przedmiotem zamówienia ; 3) dysponowania potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykonawca musi posiadać w 
dyspozycji minimum : - trzy ciągniki rolnicze o mocy min. 80 kM do których będą 
zamontowane pługi, bądź dwa ciągniki min. 80kM i samochód ciężarowy (o ład. 
powyżej 3,5t) z zamontowanymi pługami lub jeden ciągnik rolniczy o mocy 80 kM i 
dwa samochody ciężarowe o ładowności powyżej 3,5 t z zamontowanymi pługami, - 
rozrzutnik przystosowany do posypywania dróg mieszanką piaskowo - solną, - osoby 
wraz ze sprzętem do ręcznego odśnieżania chodników i przystanków, bądź mini 
ciągnik z przystawką do odśnieżania chodników i przystanków, - każdy zestaw do 
odśnieżania mechanicznego musi posiadać na wyposażeniu telefon komórkowy w 
celu umożliwienia szybkiej łączności z tutejszym Urzędem (numer telefonu należy 
podać w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia). - Zamawiający może dokonać oględzin sprzętu przeznaczonego do 
akcji zima w dniu wyznaczonym przez niego w okresie związania oferenta z ofertą. 
Sprzęt musi znajdować się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego . Do 
wglądu muszą być okazane dowody rejestracyjne pojazdów. Brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Pzp, zostanie wykazany przez Wykonawcę poprzez złożenie oświadczenia o 
braku podstaw do wykluczenia oraz dokumentów na potwierdzenie oświadczenia, że 



Wykonawca: a. jest wpisany w rejestr przedsiębiorców; b. nie zalega z opłacaniem 
podatków lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu; c. nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu. 4) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W szczególności gdy 
Wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy (sytuacja ekonomiczna i 
finansowa), na zasoby innych podmiotów przedkłada także dokumenty dotyczące 
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca . Zamawiający 
dokona oceny spełniania warunków udziału w przetargu w oparciu o oświadczenia i 
dokumenty złożone przez wykonawcę na zasadzie spełnia/nie spełnia. 
INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. W celu potwierdzenia, że 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 6.1 Stan prawny - wymagane dokumenty: 1. aktualny 
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, 3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. oświadczenie, że spełnia 
warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wg wzoru stanowiącego 
załącznik nr 8 do SIWZ; 5. oświadczenia, że brak jest podstaw do wykluczeniu 
Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ; 6. informację o tym, 
że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z 
późn. zm.) albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co 
Wykonawca - wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ; 7. pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do 
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na 



wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów - wg własnego wzoru. 
6.2. Zdolność ekonomiczna i finansowa - wymagane dokumenty: 1. polisa OC do 
wglądu , 6.3 Zdolność techniczna - wymagane dokumenty: 1. wykaz wykonanych 
usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania , oraz załączenia dokumentów 
potwierdzających, że te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, wg. 
wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ - minimum jedne referencje. 2. wykaz 
osób zgodnie z warunkiem pkt siwz 5.3. które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, wg. Wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SIWZ; 6.4 Ponadto 
Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów: 1. wypełnionego formularza 
ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ 2. pełnomocnictwo do 
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego 
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; 3. pełnomocnictwo określające 
jego zakres, w przypadku, gdy oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są 
podpisane lub potwierdzane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika 
Wykonawcy; 6.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 
6.1 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6.6 Jeżeli w miejscu 
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być 
wystawione w terminach jak wyżej. 6.7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia: 1. zgodnie z art. 141 upzp Wykonawcy składający ofertę 
wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. w przypadku składania ofert przez 
Wykonawców występujących wspólnie, zgodnie z art. 23 upzp, Wykonawcy wskażą 
ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 3. przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio 
do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 4. 
jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców występujących wspólnie, przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie 
wymagał złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 5. wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki 
udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, 6. każdy 
z wykonawców występujących wspólnie musi spełniać warunek udziału w 
postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp. 



6.8 Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, 
może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza 
spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 6.9 Wymagana forma składania 
dokumentów: 1. oświadczenia, wykazy sporządzone przez Wykonawcę - oryginał, 2. 
dokumenty sporządzone, wystawione przez inne podmioty niż Wykonawca - 
oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. 
pełnomocnictwo - oryginał; 4. dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być 
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
6.10 Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia 
podwykonawcom. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy 
udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część/zakres 
zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. 
Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 - formularz oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 
wykonywanych,  głównych  dostaw  lub  usług,  w  okresie  ostatnich  trzech  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  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których 
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie; 

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług  lub  robót  budowlanych  w  celu  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o 
podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

• opis  urządzeń  technicznych  oraz  środków organizacyjno-technicznych  zastosowanych 
przez  wykonawcę  dostaw lub  usług  w celu  zapewnienia  jakości  oraz  opisu  zaplecza 
naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w 
dyspozycji wykonawcy; 

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności 
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami 
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 



• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny 
podmiot  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 
działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że 
wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawione  nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 
z  opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,  lub potwierdzenie,  że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy  przed  upływem terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu -  wystawiony nie wcześniej  niż  3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert; 



• nie  orzeczono  wobec  niego  zakazu  ubiegania  się  o  zamówienie  -  wystawiony  nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie 
należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.chelmsl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 
Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm Śląski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
04.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Chełm Śląski ul. Konarskiego 2 41-403 Chełm 
Śląski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy 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


