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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiat Suski
Adres pocztowy: ul. Kościelna 5b
Miejscowość: Sucha Beskidzka
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod pocztowy: 34-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Grzybek
E-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl 
Tel.:  +48 338757920
Faks:  +48 338741552
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatsuski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Powiatu suskiego w sezonach 
zimowych 2020/2021 i 2021/2022 - II
Numer referencyjny: WZ.272.16.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl
http://www.powiatsuski.pl
http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi
http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi
https://miniportal.uzp.gov.pl
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II.1.4) Krótki opis:
2.1 Przedmiotem zamówienia są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na 
terenie powiatu suskiego w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022.
2.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań:
a) Część nr 1: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Gminy Budzów 
w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022
b) Część nr 2: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Gminy 
Zembrzyce w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022
c) Część nr 3: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Miasta Sucha 
Beskidzka w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022
d) Część nr 6: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Gminy Bystra- 
Sidzina w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022
e) Część nr 8: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Miasta i Gminy 
Maków Podhalański w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 1: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Gminy Budzów w 
sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Budzów

II.2.4) Opis zamówienia:
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Część nr 1: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Gminy Budzów w 
sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022
6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
a) dla Części nr 1 zamówienia: 6.300,00 zł
6.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
6.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego podany w 
siwz
z adnotacją „wadium – numer sprawy WZ.272.16.2020 część nr …………..”
Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
6.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku 
bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
pozostałe informacje w siwz

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uruchomienia odśnieżania w standardzie IV zimowego utrzymania dróg (T) / 
Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 15/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 2: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Gminy Zembrzyce 
w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zembrzyce

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 2: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Gminy Zembrzyce 
w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022
6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
a) dla Części nr 2 zamówienia: 4.100,00 zł
6.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
6.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego podany w 
siwz
z adnotacją „wadium – numer sprawy WZ.272.16.2020 część nr …………..”
Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
6.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku 
bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
pozostałe informacje w siwz

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uruchomienia odśnieżania w standardzie IV zimowego utrzymania dróg (T) / 
Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 15/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 3: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Miasta Sucha 
Beskidzka w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sucha Beskidzka

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 3: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Miasta Sucha 
Beskidzka w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022
6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
a) dla Części nr 3 zamówienia: 2.900,00 zł
6.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
6.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego podany w 
siwz
z adnotacją „wadium – numer sprawy WZ.272.16.2020 część nr …………..”
Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
6.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku 
bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
pozostałe informacje w siwz

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uruchomienia odśnieżania w standardzie IV zimowego utrzymania dróg (T) / 
Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 15/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 6: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Gminy Bystra- 
Sidzina w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bystra Sidzina

II.2.4) Opis zamówienia:
Część nr 6: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Gminy Bystra- 
Sidzina w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022
6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
a) dla Części nr 6 zamówienia: 5.500,00 zł
6.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
6.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego podany w 
siwz
z adnotacją „wadium – numer sprawy WZ.272.16.2020 część nr …………..”
Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
6.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku 
bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
pozostałe informacje w siwz

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uruchomienia odśnieżania w standardzie IV zimowego utrzymania dróg (T) / 
Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 15/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część nr 8: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Miasta i Gminy 
Maków Podhalański w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Maków Podhalański

II.2.4) Opis zamówienia:
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Część nr 8: Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Miasta i Gminy 
Maków Podhalański w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022
6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
a) dla Części nr 8 zamówienia: 9.300,00 zł
6.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
6.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego podany w 
siwz
z adnotacją „wadium – numer sprawy WZ.272.16.2020 część nr …………..”
Zaleca się dołączenie do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
6.4 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku 
bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
pozostałe informacje w siwz

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas uruchomienia odśnieżania w standardzie IV zimowego utrzymania dróg (T) / 
Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 15/04/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu z postępowania;
1) Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku spełnienia któregokolwiek 
zwarunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy
2) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. 
Zamawiającyprzewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniurestrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku 
lub sąd zarządziłlikwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawcy,który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nieprzewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd 
zarządzi likwidację jegomajątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe 
(Dz. U. z 2015 r. poz.233, 978, 1166, 1259 i 1844);
b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lubzdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z 
wyjątkiemprzypadku o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba, że wykonawca dokonał płatności należytych 
podatków,opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarłwiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
3) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na 
wezwanieZamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP 
(brakpodstaw do wykluczenia):
5.5.1 Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 
21ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5.5.2 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawcanie 
zalega z opłacaniem podatków wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składaniaofert lub 
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organempodatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnościuzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniecałości 
wykonania decyzji właściwego organu ;
5.5.3 Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznychlub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu, potwierdzającego, 
że Wykonawcanie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - wystawione 
nie wcześniejniż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawcazawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkamilub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5.5.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstawwykluczenia 
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na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływemterminu 
składania ofert;
cd. w sekcji III 1.2

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
cd z sekcji III.1.1
5.5.5 Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznejdecyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 
społecznelub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających 
dokonaniepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie bieżącego 
porozumienias sprawie spłat tych należności;
5.5.6 Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazuubiegania się o zamówienia publiczne;
5.5.7 Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych o których mowa 
wustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z dnia 2016 r poz. 716);
5.5.8 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej.W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z 
oświadczeniemdokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 
do zakłóceniakonkurencji w postępowaniu.
5.8.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiejzamiast dokumentów,:
1) o których mowa w pkt. 5.5.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 
brakutakiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny 
wkraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, 
którejdotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 (wystawione 
niewcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
2) o którym mowa w pkt. 5.5.2 – 5.5.4 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w 
którymwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo żezawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkamilub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczeni lub rozłożenie na 
ratyzaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, (wystawione nie 
wcześniejniż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
b) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5.8.2 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkaniama 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 5.8.1 SIWZ, zastępujesię 
je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 
osóbuprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, 
złożone przednotariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lubgospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 
miejscezamieszkania tej osoby (terminy jak w pkt. 5.8.1 siwz);
5.8.3 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, w odniesieniu do osoby, 
mającejmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie , której dotyczy dokument wskazany 
w pkt.5.5.1 SIWZ, składa dokument o którym mowa w pkt. 5.8.1 ppkt 1 SIWZ w zakresie określonym w art. 
Art.24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
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miałdotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem, zawierającym oświadczenie 
tejosoby, złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorząduzawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby 
(wystawione niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
cd.
5.1 Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
5.1.1 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówieniapublicznego, dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, 
składa każdyz Wykonawców oddzielnie.
5.5.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawiezamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo 
dopoświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów;
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, fakt ustanowienia Pełnomocnika 
musiwynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z 
Pełnomocnikiem;
4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie 
możepodlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt ustawy Pzp - w zakresie o 
którym mowaw pkt. 4.1.1. ppkt 2 SIWZ, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy 
wykazujązgodnie z pkt. 4.1.2 siwz.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności 
lubbraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców
6) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – oświadczenie składa 
pełnomocnikWykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się ozamówienie,
7) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ust.1 
oraz ust. 5 ustawy Pzp w zakresie o którym mowa w pkt. 4.1.1 ppkt 2 SIWZ – oświadczenie składa każdy 
zWykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 
wezwanieZamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdz. 5 pkt. 5.5 siwz.i 5.3 
(odpowiednio)
5.2 Dokumenty podmiotów trzecich
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadachokreślonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
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należytewykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi 
podmiotamigwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda:
1) przedstawienia oryginału zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobówna okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
2) dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówieniapublicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 
wpostępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 
robotybudowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.7.1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotówna zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu 
do tychpodmiotów dokumentów wymienionych w pkt od 5.5.1 do 5.5.7 SIWZ

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje lub będzie 
dysponował niżej wymienionym, w pełni sprawnym własnym sprzętem lub miał dostęp do takiego sprzętu bez 
ograniczeń czasowych w czasie realizacji zamówienia w poszczególnych zadaniach (dla każdego zadania 
oddzielnie), co najmniej wymienionym niżej, sprawnym sprzętem:
a) Dla części nr 1: Gmina Budzów wymagana jest minimalna ilość sprzętu:
- pługopiaskarka – szt. 1 (dopuszcza się osobno pług i osobno piaskarkę)
- ładowarka – szt. 1
(dopuszcza się możliwość wykorzystania solarek)
b) Dla części nr 2: Gmina Zembrzyce wymagana jest minimalna ilość sprzętu:
- pługopiaskarka – szt. 1 (dopuszcza się osobno pług i osobno piaskarkę)
- ładowarka – szt. 1
(dopuszcza się możliwość wykorzystania solarek)
c) Dla części nr 3: Miasto Sucha Beskidzka wymagana jest minimalna ilość sprzętu:
- pługopiaskarka – szt. 1 (dopuszcza się osobno pług i osobno piaskarkę)
- ładowarka – szt. 1
(dopuszcza się możliwość wykorzystania solarek)
d) Dla części nr 6: Gmina Bystra-Sidzina wymagana jest minimalna ilość sprzętu:
- pługopiaskarka – szt. 1 (dopuszcza się osobno pług i osobno piaskarkę)
- ładowarka – szt. 1
- pług wirnikowy- szt. 1
(dopuszcza się możliwość wykorzystania solarek)
e) Dla części nr 8: Miasto i Gmina Maków Podhalański wymagana jest minimalna ilość sprzętu:
- pługopiaskarka – szt. 2 (dopuszcza się osobno pług i osobno piaskarkę)
- ładowarka – szt. 1
- pług wirnikowy – szt. 1
(dopuszcza się możliwość wykorzystania solarek)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie warunków 
zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wykazują łącznie (odrębnie dla każdej części zamówienia). 
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Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dla każdego zadania w pełni sprawnym 
sprzętemwymaganym w SST do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może sprzętu 
wymaganegoprze Zamawiającego dla realizacji usługi, zgłoszonego do jednego zadania, zgłosić do innego 
zadania, naktóre składa ofertę. Przedstawienie w ofercie minimalnej ilości sprzętu na potwierdzenie warunku 
udziału wpostępowaniu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia takiej ilości sprzętu która zapewni 
prawidłowąrealizację zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne panujące w danej chwili
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu spełnienia warunku udziały w postępowaniu wykonawca zobowiazny będzie do złozenia w trybie 
art.26 ust 1 Pzp Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi, wyposażenia zakładu i 
urządzeńtechnicznych, dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia (potwierdzający warunek 
określony w pkt4.1.2 ppkt 3 SIWZ) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi narzędziami i 
urządzeniami technicznymi.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
termin płatności faktur do 30 dni od dostarczenia.
pozostałe warunki zgodnie z zapisami siwz i załączników do siwz
przewidywane zmiany umowy określono w załaczniku do siwz- projekt umowy

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
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Data: 09/09/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie złożonych ofert odbędzie sie w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, 34-200 
Sucha Beskidzka

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 
ustawy zdnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych stanowiących nie więcej niż 50 % wartości 
zamówieniapodstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem 
zamówieniapodstawowego, odpowiednio w odniesieniu do każdej z części zamówienia. Udzielenie 
zamówienia, októrym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp nastąpi w szczególności w przypadku wystąpienia 
warunkówatmosferycznych powodujących konieczność wykonywania zimowego utrzymania dróg powiatowych 
na tereniepowiatu suskiego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa 
powyżej wokresie 3 lat od dnia udzielenie zamówienia podstawowego, odpowiednio na warunkach, jakie 
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zostały określonew siwz dla zamówienia podstawowego i zgodnie ze standardami zimowego utrzymania ciągów 
drogowych.
Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość 
zmianypostanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy,m.in. w przypadku:
1) gdy ze względu na warunki pogodowe sezon zimowy utrzymania dróg należy rozpocząć wcześniej 
lubzakończyć później, zmianie ulec może okres realizacji zamówienia
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotuzamówienia, w tym zmiany stawek podatku VAT;
3) zmiany osób nadzorujących;
4) zmiany jednostek sprzętu, przy pomocy którego wykonawca realizuje umowę (w ilości nie mniejszej 
niżwymagano tego w warunkach udziału w postępowaniu);
5) zmiany zakresu robót, niepowodującą zmiany przedmiotu zamówienia;
6) zmian co do których wprowadzenia strony są upoważnione na podstawie ustawy np. formy zabezpieczenia;
7) zmiany podwykonawcy.
3. Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony 
umowyzgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla 
prawidłowejrealizacji zamówienia.
4. Niezależnie od przesłanek zmiany umowy określonych powyżej, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 
10października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składkina ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 
zdnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.
pozostałe informacje w siwz.
Oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
b) w przypadku powierzania części zamówienia podwykonawcom – informację na temat części 
zamówienia,której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom i ich dane,
c) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę 
składapełnomocnik (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia).
d) wadium (w przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu).
e) oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
niepodleganie przez Wykonawców wykluczeniu z postępowania, w postaci Jednolitego Europejskiego 
DokumentuZamówienia (Załącznik nr 4 do SIWZ) złożone postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym 
podpisemelektronicznym Zamawiający informuje, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji alfa 
w częściIV JEDZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1 Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. 2 Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, 
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 3 Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o 
której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 4 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy 
czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub 
zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 
przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. 7 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego 
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu. 
8 Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania 
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w 
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób. b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
SIWZ na stronie internetowej. c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w 
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 9 Na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 10 
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 11 Skargę wnosi się za 
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pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej 
Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce 
pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/07/2020
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