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Ogłoszenie nr 540169806-N-2020 z dnia 08-09-2020 r.
Lubawka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 581615-N-2020
Data: 04/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Lubawka, Krajowy numer identyfikacyjny 23082133900000, ul. Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 516 321 619, e-mail admin1@lubawka.eu, faks 75 741 12 62.
Adres strony internetowej (url): www.lubawka.eu

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4)
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres:
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób:w formie pisemnej Adres:Gmina Lubawka, Plac Wolności 1,
58-420 Lubawka

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia dotyczy zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Lubawka w sezonie 2020/2021 w rejonie 1 - wykaz dróg został określony w tabeli
zamieszczonej w SIWZ. Szczegółowy opis prac: Okres zimowego utrzymania dróg ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 15 kwietnia 2021 roku, sukcesywnie wg potrzeb. Wykonawca podejmujący się świadczenia
usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg przejmuje na siebie obowiązek odśnieżania i posypywania ulic, chodników i dróg, zapewniając całodobową gotowość do pracy 24 godziny na dobę, przez 7 dni w
tygodniu (dni robocze i święta) po zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego oraz utrzymywania w pełnej gotowości technicznej środków sprzętowych wraz z osprzętem. Przy wykonywaniu usługi zimowego utrzymania
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dróg Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia śniegu z całej szerokości jezdni, chodników oraz terenów przyległych (zatoki autobusowe, mijanki, place). Nawierzchnie jezdni oczyszcza się ze śniegu poprzez
zgarnięcie zlegającej pokrywy śnieżnej odpowiednio dociśniętym pługiem. Wykonawca powinien skutecznie zapobiegać powstaniu naboi lodowych na jezdniach, a w przypadku nieuniknionego pojawienia się naboju
zobowiązany jest do niezwłocznego jego usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać czynności związane z odśnieżaniem w taki sposób, aby nie utrudniać użytkownikom sąsiednich terenów korzystania z nich.
Zakazuje się wykonywania czynności odśnieżania mechanicznego z nadmierną prędkością pojazdu z pługiem. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do posprzątania ciągu dróg gminnych po okresie zimowym w
terminach ustalonych z Zamawiającym. Zabezpieczenie materiału do zwalczania śliskości (piasek, sól drogowa) leży po stronie Wykonawcy. Koszt zakupu materiałów uszorstniających ma być wliczony do ceny usługi
zaproponowanej w ofercie cenowej. Likwidowanie lub łagodzenie śliskości zimowej prowadzone będzie przy użyciu mieszanki z piasku z 10 % dodatkiem soli drogowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wyrywkowej kontroli składu mieszanki używanej przez Wykonawców do likwidowania śliskości. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego punktu dyspozytorskiego lub osoby koordynatora do
kontaktu telefonicznego do i od Zamawiającego. Polecenia wykonania usługi w imieniu Zamawiającego wydają upoważnieni do tego przedstawiciele gminy oraz sołtysi wsi po uzgodnieniu z przedstawicielem gminy.
Po telefonicznym zleceniu wykonania usługi Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie prac w czasie nie dłuższym niż 60 minut od otrzymania zlecenia. Czas do zadania w którym wykonywana jest akcja
odśnieżania i likwidowania śliskości, powrót z miejsca wykonywanej usługi do siedziby Wykonawcy oraz czas do magazynu w celu załadunku materiałów uszorstniających nie będą wliczane w ogólną ilość godzin.
Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o trudnościach związanych z prawidłowym utrzymywaniem dróg. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu dróg, ich przejezdności oraz sposobu
prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg. W przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne opady śniegu, zamiecie śnieżne, zawieje) Zamawiający wyda dyspozycję
kolejnych wyjazdów. Jednostką rozliczeniową jest 1 godzina pracy sprzętu podczas odśnieżania i/lub posypywania dróg, 1 godzina pracy sprzętu odpowiada godzinie zegarowej. Rozliczeniu podlegać będą jedynie
godziny przepracowane "na drodze". Czas dojazdu do miejsca wskazanego w wezwaniu przez Zamawiającego, postoju pojazdu oraz sprzętu, ich załadunku nie jest wliczany do czasu pracy. W przypadku gdy czas
pracy nie będzie obejmował pełnych godzin, wynagrodzenie będzie liczone proporcjonalnie. Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością sprzętu dla każdej części osobno (sprzęty nie mogą się powtarzać a
Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, iż dysponuje potencjałem sprzętowym lub ma do niego dostęp poprzez dzierżawę wynajem lub w inny sposób). Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawień
dotyczących prowadzenia akcji zimowej, zawierających dane w zakresie: miejsca wykonywanej pracy, czasu pracy pojazdów (czas rozpoczęcia i zakończenia), rodzaju wykonywanej pracy, rodzaju użytego sprzętu,
panujących warunków atmosferycznych, ewentualnych istotnych uwag Wykonawcy. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie danych zapisanych w zestawieniach z prowadzenia
akcji zimowej. Za każdy okres rozliczeniowy (miesięczny) Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzupełnione zestawienie dotyczące prowadzenia akcji zimowej w zakresie stawek godzinowych.
Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest zatwierdzone przez Zamawiającego (przedstawiciela gminy) zestawienia z prowadzenia akcji zimowej. Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu
miesięcznego okresu rozliczeniowego. Zamawiający przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy powiadomi odpowiednie służby o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym. Zamawiający wymaga aby
do wszystkich czynności związanych z realizacją usług określonych w przedmiocie zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił osoby wykonujące te usługi. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
wskazanych przez Wykonawcę osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją usług. Zamawiający uprawniony jest w
szczególności do: żądania oświadczenia i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania
w/w wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży
według wyboru Zamawiającego wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane
wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;
oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, poświadczoną za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników); informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o

08.09.2020, 08:57

Firefox

3z7

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/853d0549-fa60-4f67-b130-f23eac0dea75

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopie dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności Zamawiający
przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję pracy.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia dotyczy zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych oraz gminnych chodników wzdłuż tych dróg na terenie Gminy Lubawka w sezonie 2020/2021.
Przedmiot zamówienia obejmuje również usunięcie materiału uszorstniającego użytego przez Wykonawcę z dróg i chodników objętych zimowym utrzymaniem (zwane w treści SIWZ również „akcją zimową”).
Zamówienie podzielone zostało na 4 części – wykaz dróg w podziale na części wg tabel zamieszczonych w SIWZ. Szczegółowy opis prac: Okres świadczenia usług zimowego utrzymania dróg ustala się od 1
listopada 2020 roku do 15 maja 2021 roku, w tym okres na utrzymanie gotowości do dnia 15 kwietnia 2021 roku oraz przewidywany okres na usunięcie materiału uszorstniającego od 16 kwietnia 2021 roku do 15
maja 2021 roku. Wykonawca podejmujący się świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg przejmuje na siebie obowiązek odśnieżania i posypywania ulic, chodników i dróg, zapewniając
całodobową gotowość do pracy przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu (dni robocze i święta) po zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego oraz utrzymywania w pełnej gotowości i sprawności technicznej
środków sprzętowych wraz z osprzętem. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowego punktu dyspozytorskiego lub osoby koordynatora do kontaktu telefonicznego do i od Zamawiającego. Polecenia
wykonania usługi w imieniu Zamawiającego wydają upoważnieni do tego przedstawiciele gminy lub sołtysi wsi po uzgodnieniu z przedstawicielem gminy (w formie pisemnej). Po telefonicznym zleceniu wykonania
usługi Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie prac w czasie nie dłuższym niż 60 minut od otrzymania zlecenia. Zabezpieczenie materiału do zwalczania śliskości (piasek, sól drogowa) leży po stronie
Wykonawcy. Likwidowanie lub łagodzenie śliskości zimowej prowadzone będzie przy użyciu mieszanki z piasku z 15 % dodatkiem soli drogowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli
składu mieszanki używanej przez Wykonawców do likwidowania śliskości. Koszt zakupu materiałów uszorstniających ma być wliczony do ceny usługi zaproponowanej w ofercie cenowej. Materiały, które będą
wykorzystywane przy realizacji usług stanowiących przedmiot zamówienia, muszą spełniać wymogi SIWZ, obowiązujące normy i wymogi przepisów praw, w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 27 października 2005 r, w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. Przy wykonywaniu usługi zimowego
utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia śniegu z całej szerokości jezdni, chodników oraz terenów przyległych (zatoki autobusowe, mijanki, place). Nawierzchnie jezdni oczyszcza się ze śniegu
poprzez zgarnięcie zlegającej pokrywy śnieżnej odpowiednio dociśniętym pługiem. Wykonawca powinien skutecznie zapobiegać powstaniu naboi lodowych na jezdniach, a w przypadku nieuniknionego pojawienia
się naboju zobowiązany jest do niezwłocznego jego usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności związane z odśnieżaniem w taki sposób, aby nie utrudniać użytkownikom sąsiednich terenów
korzystania z nich. Zakazuje się wykonywania czynności odśnieżania mechanicznego z nadmierną prędkością pojazdu z pługiem. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do posprzątania ciągu dróg gminnych po
okresie zimowym w terminach ustalonych z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o trudnościach związanych z prawidłowym utrzymywaniem dróg. Zamawiający
zastrzega sobie prawo kontroli stanu dróg, ich przejezdności oraz sposobu prowadzenia usługi zimowego utrzymania dróg. W przypadku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych (intensywne
opady śniegu, zamiecie śnieżne, zawieje) Zamawiający wyda dyspozycję kolejnych wyjazdów. Wykonawca musi dysponować odpowiednią ilością sprzętu dla każdej części osobno (sprzęty nie mogą się powtarzać a
Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, iż dysponuje potencjałem sprzętowym lub ma do niego dostęp poprzez dzierżawę, wynajem lub w inny sposób). Rozliczenie za wykonanie zimowego utrzymania w
zakresie części 1 i 2 dokonywane będzie w następujący sposób: • za „faktyczne wykonanie usługi” w okresach miesięcznych, w oparciu o liczbę godzin faktycznie i należycie wykonanych usług zimowego
utrzymania (odśnieżania, posypywania dróg) i cenę za godzinę wykonywania tych usług (stawkę godzinową) wskazaną przez Wykonawcę w złożonej ofercie. Rozliczeniu za wykonanie usługi będą podlegały
wyłącznie usługi odśnieżania i posypywania dróg faktycznie zrealizowane na podstawie dyspozycji Zamawiającego lub osób przez niego upoważnionych. Jednostką rozliczeniową jest godzina świadczenia usługi
rozumiana jako godzina zegarowa (60 minut) pracy jednostki sprzętowej realizującej zakres usługi. W przypadku, gdy czas pracy jednostki sprzętowej nie będzie odpowiadał pełnym godzinom, rozliczenie
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prowadzone będzie proporcjonalnie. Do czasu pracy jednostki sprzętowej nie wlicza się czasu dojazdu jednostki do miejsca wykonywania odśnieżania i posypywania dróg, postoju pojazdu i sprzętu, załadunku
materiału uszorstniającego, powrotu z miejsca, w którym zakończono wykonywanie usługi do bazy Wykonawcy. Za jednostkę sprzętową przyjmuje się pojazd wraz z osprzętem i obsługą, wykonujący czynności
odśnieżania i/lub posypywania; • za „gotowość” za okresy miesięczne (proporcjonalnie do okresu świadczenia usług w danym miesiącu kalendarzowym), w oparciu o miesięczną stawkę ryczałtową podaną przez
Wykonawcę w ofercie. Rozliczenie za wykonanie zimowego utrzymania w zakresie części 3 dokonywane będzie w następujący sposób: • za „faktyczne wykonanie usługi” w okresach miesięcznych, w oparciu o
liczbę godzin faktycznie i należycie wykonanych usług zimowego utrzymania (odśnieżania, posypywania dróg) i cenę za godzinę wykonywania tych usług (stawkę godzinową) wskazaną przez Wykonawcę w
złożonej ofercie. Rozliczeniu za wykonanie usługi będą podlegały wyłącznie usługi odśnieżania i posypywania dróg faktycznie zrealizowane na podstawie dyspozycji Zamawiającego lub osób przez niego
upoważnionych. Jednostką rozliczeniową jest godzina świadczenia usługi rozumiana jako godzina zegarowa (60 minut) pracy jednostki sprzętowej realizującej zakres usługi. W przypadku, gdy czas pracy jednostki
sprzętowej nie będzie odpowiadał pełnym godzinom, rozliczenie prowadzone będzie proporcjonalnie. Do czasu pracy jednostki sprzętowej nie wlicza się czasu dojazdu jednostki do miejsca wykonywania
odśnieżania i posypywania dróg, postoju pojazdu i sprzętu, załadunku materiału uszorstniającego, powrotu z miejsca, w którym zakończono wykonywanie usługi do bazy Wykonawcy. Za jednostkę sprzętową
przyjmuje się pojazd wraz z osprzętem i obsługą, wykonujący czynności odśnieżania i/lub posypywania; • za „zimowe utrzymanie chodników” za okresy miesięczne (proporcjonalnie do okresu świadczenia usług
w danym miesiącu kalendarzowym) w oparciu o miesięczną stawkę ryczałtową podaną przez Wykonawcę w ofercie; • za „gotowość” za okresy miesięczne (proporcjonalnie do okresu świadczenia usług w danym
miesiącu kalendarzowym), w oparciu o miesięczną stawkę ryczałtową podaną przez Wykonawcę w ofercie. Rozliczenie za wykonanie zimowego utrzymania w zakresie części 4 dokonywane będzie w następujący
sposób: • za „zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych” za okresy miesięczne (proporcjonalnie do okresu świadczenia usług w danym miesiącu kalendarzowym) w oparciu o miesięczną stawkę
ryczałtową podaną przez Wykonawcę w ofercie; • za „zimowe utrzymanie chodników” za okresy miesięczne (proporcjonalnie do okresu świadczenia usług w danym miesiącu kalendarzowym), w oparciu o
miesięczną stawkę ryczałtową podaną przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zestawień dotyczących prowadzenia akcji zimowej, zawierających dane w zakresie: miejsca
wykonywanej pracy, czasu pracy pojazdów (czas rozpoczęcia i zakończenia), rodzaju wykonywanej pracy, rodzaju użytego sprzętu, panujących warunków atmosferycznych, ewentualnych istotnych uwag
Wykonawcy. Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie danych zapisanych w zestawieniach z prowadzenia akcji zimowej. Za każdy okres rozliczeniowy (miesięczny)
Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzupełnione zestawienie dotyczące prowadzenia akcji zimowej w zakresie stawek godzinowych. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest
zatwierdzone przez Zamawiającego zestawienia z prowadzenia akcji zimowej. Faktura zostanie wystawiona po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego. Zamawiający przed rozpoczęciem wykonywania
przedmiotu umowy powiadomi odpowiednie służby Wykonawcy o sposobie porozumiewania się z Zamawiającym. Zamawiający wymaga, aby do wszystkich czynności związanych z realizacją usług określonych
w przedmiocie zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca zatrudnił osoby wykonujące te usługi. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wskazanych przez Wykonawcę osób powinno trwać nieprzerwanie
przez cały okres trwania umowy. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją usług. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczenia i
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, przeprowadzania
kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży według wyboru
Zamawiającego wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej
czynności w trakcie realizacji zamówienia: oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego;
oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, poświadczoną za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników); informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na
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ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopie dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane wyżej czynności Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.2)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej na 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
W ogłoszeniu powinno być: nie dotyczy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.4)
W ogłoszeniu jest: 1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp - wzór załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Zgodnie z art. 26 ust.
2 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający może wezwać do złożenia
przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, aktualnego na dzień złożenia odpisu właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego złożenia, o ile odnośnej dokumentacji Zamawiający
nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa wyżej, będzie zobowiązany złożyć, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia, o ile odnośnej dokumentacji
Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionymi nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia.
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W ogłoszeniu powinno być: 1) Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp - wzór załącznik nr 3 do niniejszej
SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2)
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający
może wezwać do złożenia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, aktualnego na dzień złożenia odpisu właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem jego złożenia, o ile odnośnej
dokumentacji Zamawiający nie będzie mógł uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa wyżej, będzie zobowiązany złożyć, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca, którego oferta została
oceniona najwyżej, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania
tej osoby, wystawionymi nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem ich złożenia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.5.1)
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22d ust. 1 ustawy Pzp,
Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia o
dysponowaniu sprzętem - zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ, -dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta oceniona
została najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnego na dzień złożenia oświadczenia dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22d ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta oceniona została najwyżej, złożył w określonym w wezwaniu terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnego na dzień złożenia
oświadczenia o dysponowaniu sprzętem - zgodnie z treścią załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.9)
W ogłoszeniu jest: Okres zimowego utrzymania dróg ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 15 maja 2021 roku, sukcesywnie wg potrzeb. Natomiast okres rozliczeniowy za tzw. gotowość do
wykonywania usługi zimowego utrzymania dróg w sezonie 2020/2021 obowiązuje od 01.11.2020 r. do 15.05.2021 r.
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie realizowane będzie w okresie od 1 listopada 2020 roku do 15 maja 2021 r., przy czym: • gotowość do świadczenia usługi obejmować będzie okres od 1 listopada
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2020 roku do 15 kwietnia 2020 roku, • faktyczne wykonywanie usługi następowało będzie sukcesywnie w zależności od warunków atmosferycznych i stosownie do dyspozycji wydawanych przez
Zamawiającego w okresie realizacji usługi, • utrzymywanie chodników w miejscowości Chełmsko Śląskie (Część 3 zamówienia) odbywać się będzie w okresie od 15 listopada 2020 roku do 31 marca 2021
roku, • utrzymanie dróg i chodników w miejscowości Lubawka (część 4 zamówienia) odbywać się będzie w okresie od 15 listopada 2020 roku do 31 marca 2021 roku, • w okresie od 16 kwietnia do 15 maja
2021 roku – usuwanie materiału uszorstniającego – w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK 1 część 3
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: INFORMACJE DODATKOWE:Okres zimowego utrzymania dróg w ramach części nr 3 ustala się: 1) od dnia zawarcia umowy do dnia 15 kwietnia 2019 roku, sukcesywnie wg potrzeb
w zakresie utrzymania dróg i ulic; 2) od dnia 15 listopada 2018 r. do 31 marca 2019 r. w zakresie utrzymania chodników w miejscowości Chełmsko Śląskie.
W ogłoszeniu powinno być: brak opisu
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