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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:415436-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bukowina Tatrzańska: Usługi odśnieżania
2020/S 172-415436

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Gmina Bukowina Tatrzańska
Adres pocztowy: ul. Długa 144
Miejscowość: Bukowina Tatrzańska
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grzegorz Janczy
E-mail: gjanczy@ugbukowinatatrzanska.pl 
Tel.:  +48 182000881
Faks:  +48 182000879
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ugbukowinatatrzanska.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.ugbukowinatatrzanska.pl
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

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:
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Bukowina 
Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – II
Numer referencyjny: IZW.271.1.15.2020

II.1.2) Główny kod CPV
90620000 Usługi odśnieżania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na 
terenie gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 
2023/2024. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera niniejsza specyfikacja, a w szczególności zał. nr 1 do 
SIWZ, tj. opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ, tj. „ Formularz ofertowy”, oraz załączniki nr 4 do 
SIWZ, tj. „Projekt umowy”.

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:
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Bukowina 
Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – Czarna Góra I
Część nr: 1

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Bukowina Tatrzańska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości 
Czarna Góra odc. I w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz 
formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / 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: 31/10/2024
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
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Bukowina 
Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – Czarna Góra II
Część nr: 2

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Bukowina Tatrzańska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości 
Czarna Góra odc. II w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) 
oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / 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: 31/10/2024
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:
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Bukowina 
Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – Białka Tatrzańska 
I
Część nr: 3

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Polska, województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Bukowina Tatrzańska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości 
Czarna Góra odc. II w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) 
oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / 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: 31/10/2024
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:
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Bukowina 
Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – Białka Tatrzańska 
II
Część nr: 4

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Bukowina Tatrzańska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości 
Czarna Góra odc. II w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) 
oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2020
Koniec: 31/10/2024
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:
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Bukowina 
Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – Białka Tatrzańska 
III
Część nr: 5

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Bukowina Tatrzańska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości 
Czarna Góra odc. II w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) 
oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / 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: 31/10/2024
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
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Bukowina 
Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – Rzepiska I
Część nr: 6

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Bukowina Tatrzańska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości 
Czarna Góra odc. II w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) 
oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / 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: 31/10/2024
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:
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Bukowina 
Tatrzańska w czterech sezonach zimowych:2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – Bukowina 
Tatrzańska I
Część nr: 7

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Bukowina Tatrzańska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości 
Czarna Góra odc. II w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) 
oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / 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: 31/10/2024
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:
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Bukowina 
Tatrzańska w czterech sezonach zimowych:2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – Bukowina 
Tatrzańska IV
Część nr: 10

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Bukowina Tatrzańska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości 
Czarna Góra odc. II w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) 
oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / 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: 31/10/2024
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:
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Bukowina 
Tatrzańska w czterech sezonach zimowych:2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – Bukowina 
Tatrzańska VI
Część nr: 12

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Bukowina Tatrzańska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości 
Czarna Góra odc. II w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) 
oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / 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: 31/10/2024
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
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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:
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Bukowina 
Tatrzańska w czterech sezonach zimowych:2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – Brzegi I
Część nr: 18

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Bukowina Tatrzańska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości 
Czarna Góra odc. II w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) 
oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / 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: 31/10/2024
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:
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie gminy Bukowina 
Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – Jurgów II
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Polska, województwo małopolskie, powiat tatrzański, gmina Bukowina Tatrzańska

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości 
Czarna Góra odc. II w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) 
oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / 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: 31/10/2024
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

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 
zdolności technicznej lub zawodowej, wskazane poniżej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 
będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował doświadczeniem związanym z wykonaniem usługi 
zimowego utrzymania dróg przynajmniej w jednym sezonie zimowym.
Uwaga – dotyczy tylko Wykonawców, składających oferty na zadania częściowe, w których znajdują się drogi 
utrzymywane w standardzie I.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie dysponował sprzętem przystosowanym 
do zimowego utrzymania dróg.
Jedna jednostka sprzętowa w sezonie zimowym może obsługiwać odcinek o łącznej długości nie większej niż 
10 km.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Wykaz usług
Zamawiający dokona ustalenia, czy Wykonawca spełnia w/w warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, na 
podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat usług, polegających 
na zimowym utrzymywaniu dróg (przynajmniej jeden sezon zimowy), sporządzony na druku stanowiącym 
załącznik nr 5 do SIWZ, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem i wartością usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i 
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie.
Warunek jest spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży Wykaz wykonanych usług, zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. Dokumentem potwierdzającym 
należyte wykonanie zamówienia może być poświadczenie, lub inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W dokumentach tych musi 
być zawarta informacja, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz prawidłowo ukończone.
W wykazie należy podać tylko i wyłącznie takie usługi, które spełniają powyższe wymagania.
Uwaga. Wykaz usług dotyczy tylko Wykonawców, składających oferty na zadania częściowe, w których znajdują 
się drogi utrzymywane w standardzie I.
2. Wykaz sprzętu
Należy złożyć oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim sprzętem umożliwiającym odśnieżanie odcinków, na 
które Wykonawca składa ofertę w niniejszym postępowaniu, na druku stanowiącym załącznik nr 6 SIWZ.
Jedna jednostka sprzętowa w sezonie zimowym może obsługiwać odcinek o łącznej długości nie większej niż 
10 km.
Sprzęt na chodnik musi posiadać lemiesz z gumą, a ciężar całkowity, szerokość pługu musi być dostosowana 
do parametrów chodnika w wykazanym w oświadczeniu sprzęcie, Zamawiający zamontuje nadajniki GPS.

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:
Warunki realizacji umowy określa załącznik nr 4 do SIWZ.

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
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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: 07/10/2020
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
Data: 07/10/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska, Polska.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
II kwartał 2024 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, na wezwanie 
Zamawiającego należy przedłożyć:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację 
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
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lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce 
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa dokument, o którym mowa w § 
7 ust. 1 pkt 1 tego Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, 
w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, 
zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 181 oraz 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224577801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2020
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