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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych, tekst 

jednolity Dz. U. (r 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm. 

 

 

Zadanie:   

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz 
powiatowych na terenie gminy Sulików w terminie: 

01.01.2009r. - 31.03.2009r. oraz 01.11.2009r. - 
31.12.2009r. 

  
CPV: 90.62.00.00-9 

  

  

Zamawiający: 
Gmina Sulików, 

                             ul. Dworcowa 5, 
                             59-975 Sulików, 

                             tel.(075) 77 87 288, fax (075) 77 56 922 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Zatwierdzam: 
 

....................................................... 

        (podpis) 

 

 

 

Sulików, dnia 15.12.2008r.     
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                                                                                                          ZP/341-ZUDP/2008 

 

I N S T R U K C J A  D L A  W Y K O N A W C Ó W  

ZAMAWIAJĄCY 

Zamawiający: Gmina Sulików 

Adres zamawiającego: ul. Dworcowa 5  

 59-975 Sulików 

 tel. (075) 77 87 288, fax (075) 77 56 922 

TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

Tryb zamówienia:  przetarg nieograniczony 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Z i m o w e  u t r z y m a n i e  d r ó g  g m i n n y c h  i  w e w n ę t r z n y c h  o  d ł u g o ś c i  2 7 , 9 5 1  k m  o r a z  
p o w i a t o w y c h  o  d ł u g o ś c i  6 5 , 6 5 5  k m  n a  t e r e n i e  g m i n y  S u l i k ó w  w  t e r m i n i e  o d  

01.01.2009r. - 31.03.2009r. oraz 01.11.2009r. - 31.12.2009r.  

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 
OFERTY WARIANTOWE 

Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie 

Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: Nie 
 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2009r. - 31.03.2009r. oraz 01.11.2009r. - 31.12.2009r. 
2. Sposób wykonania: zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

KRYTERIA ZAKWALIFIKOWANIA I WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. O udzielenie zamówienia, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  1 – 10 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wyklucza się: 
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1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli 
szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania; 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 
sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego. 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 
pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wyklucza się również wykonawców, którzy: 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisów nie 
stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 
ust 1 pkt 1 i 2; 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 
26 ust. 3 

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na 
przedłużenie okresu związania ofertą (w sytuacji, gdy Zamawiający wymaga wniesienia 
wadium). 
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OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

1. Badanie administracyjnej zgodności ofert. Celem badania na tym etapie jest upewnienie się, że oferty 
spełniają zasadnicze wymagania siwz. Ofertę uważa się za spełniającą te wymagania, jeśli spełnia ona 
wszystkie warunki. 

2. Oferta nie spełniająca warunków wynikających z siwz, zostanie odrzucona. 
3. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert złożonych 

przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania oraz ofert nie odrzuconych. 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany nie zwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba  
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem 
składania ofert. 

2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, 
którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a 
jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie 

3. Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrań z wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść, 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana 
na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

5. Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych. 

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie-prowadzącej do zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

INFORMACJA O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY (ZAWARTOŚĆ 
OFERTY) 

1. Złożona   o f e r t a    musi zawierać    p r a w i d ł o w o   w y p e ł n i o n e   i   a k t u a l n e   
następujące dokumenty i oświadczenia (wg załączonych wzorów), potwierdzające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych warunków:  

1) Wypełniony     f o r m u l a r z   o f e r t y  -  Załącznik do siwz. 
2) Podpisane oświadczenie wykonawcy, że  nie    podlega      wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust 1 i 2 i spełnia wymogi zawarte w art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień 
publicznych -   Załącznik do siwz 

3) Podpisany wzór umowy - Załącznik do siwz 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.  
2. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia, faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

3. Adres e-mailowy oraz nr faksu przeznaczony do porozumiewania się: 

e-mail: ug@sulikow.pl 

Fax: 075 77 56 922 
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OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00 
pod wymienionym niżej numerem telefonu, lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 2 Urzędu 
Gminy Sulików. 

2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:  

Alicja Żelichowska tel. 0757787288, Karolina Żerko-Kopij tel. 0757787613 

WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA 
OFERT  

1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu 
sporządzenia oferty. 

2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.  
3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
4. Każdy wykonawca przedłoży tylko j e d n ą ofertę. Oferty alternatywne złożone przez jednego 

wykonawca zostaną odrzucone. 
5. Oferta będzie sporządzona w języku polskim, nieścieralnym atramentem, czytelnie. 
6. Wszelkie dokonywane przez wykonawców poprawki w treści oferty muszą być  

p a r a f o w a n e przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy. 
7. Ofertę oraz wszystkie załączniki podpisuje upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy 

(wszystkie strony). 

SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT 

Sposób składania ofert: 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu, zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie 
w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert, 
oznakowanym w sposób następujący: 

<NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES > fakultatywnie 

<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES > 

 oferta w <TRYB PRZETARGU> 

 na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 

 nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT> 

Miejsce i termin składania ofert: 

1) Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 
sekretariat pok. nr 4 w terminie do dnia 23.12.2008r. do godziny 10.00 

2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 

1) Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 
sala nr 14 w dniu 23.12.2008r. o godz. 11:00 
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SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty 
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków odśnieżenia, posypywania oraz odśnieżenia wraz z 
posypywaniem 1 km drogi powiatowej. 

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. Należy zastosować zaokrąglenie kwot do 
dwóch miejsc po przecinku. 

3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być 
konieczne do wykonania prawidłowej wyceny wartości usług, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń 
Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pozycji. 

KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ SPOSÓB ICH OCENY 

1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty (z zastrzeżeniem poprawy 
oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny) oraz dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

2. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na 
podstawie następujących kryteriów: 

l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 
1.  Cena (łączna punktacja): 100% 
a odśnieżanie 1km drogi wewnętrznej, gminnej lub powiatowej 30% 
b posypywanie 1km drogi wewnętrznej, gminnej lub powiatowej 30% 
c odśnieżanie wraz z posypywaniem 1 km drogi wewnętrznej, gminnej lub powiatowej 40% 

 

3. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, 
która uzyska w sumie największą ilość punktów w podanych wyżej kryteriach. Wyliczenie punktów 
zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami 
zaokrąglania. Cena nie może wynosić 0 zł. 

4. Ocena ofert w zakresie odśnieżania 1 km drogi, przeprowadzona będzie według wzoru: 

O = (Omin : Ob)   x 30 % x 100 pkt.,  
gdzie: 
Omin  – najniższa cena brutto, 
Ob  – cena brutto danej oferty. 

W kryterium „odśnieżania 1 km drogi” oferta może uzyskać maksymalnie 30 pkt. 

5. Ocena ofert w zakresie posypywania 1 km drogi, przeprowadzona będzie według wzoru: 

O = (Omin : Ob)   x 30 % x 100 pkt.,  
gdzie: 
Omin  – najniższa cena brutto, 
Ob  – cena brutto danej oferty. 

W kryterium „posypywania 1 km drogi” oferta może uzyskać maksymalnie 30 pkt. 

6. Ocena ofert w zakresie odśnieżania wraz z posypywaniem 1 km drogi, przeprowadzona będzie według 
wzoru: 

O = (Omin : Ob)   x 40 % x 100 pkt.,  
gdzie: 
Omin  – najniższa cena brutto, 
Ob  – cena brutto danej oferty. 

W kryterium „odśnieżania wraz z posypywaniem 1 km drogi” oferta może uzyskać maksymalnie 40 pkt. 

7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryteria wyboru. 
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8. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy 
zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosowanie do przedstawionych niżej istotnych jej 
warunków: Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej siwz. 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcom w toku postępowania o 
udzielenie zmówienia 
 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w 

uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów Ustawy. 

2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

czynności podjętych przez Zamawiającego w  postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez 

Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Ustawy, można wnieść protest do 

Zamawiającego.  

3. Protest 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. 

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł 

zapoznać się z jego treścią.  

4. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

wnosi się w terminie 7 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

5. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

6. Protest powinien wskazywać: 

a) Oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,  

b) Zawierać żądanie, 

c) Zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających 

wniesienie protestu. 

7. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której 

jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym 

się w wyniku wniesienia protestu. 

8. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy 

mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron, i którzy 

przystąpili do postępowania: 

a) w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt. 7, 

b) do upływu terminów, o których mowa w pkt. 4, jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia, a 

także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, 

wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów 

zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując 

jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. 

10. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 

a) Treści ogłoszenia, 
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b) Postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

c) Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru 

najkorzystniejszej oferty - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie 

protestu. 

11. Protest inny, niż wymieniony w pkt. 10 Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego 

wniesienia. 

12. Brak rozstrzygnięcia protestu w terminie określonym w Ustawie równoznaczne jest z jego oddaleniem. 

13. Pozostałe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Ustawy. 

 

(I) UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW 

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom. 

2. Zamawiający nie określa, która część zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty. 

2. Wzór oświadczenia na podst. na podst. art 22 oraz art 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.). 

3. Wzór umowy. 

4. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach. 

5. Wykaz dróg powiatowych w poszczególnych standardach ZUD. 

6. Wykaz dróg powiatowych na terenie gminy Sulików. 

7. Wykaz miejsc zawiewanych i dróg powiatowych nie objętych planem ZUD. 

8. Zestawienie dróg gminnych i wewnętrznych do utrzymania zimowego. 

9. Wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia potencjału technicznego/osób zdolnych do 
wykonania zamówienia. 
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                                                                                                Zał. nr  1 do SIWZ 

                                                                                                           ZP/341-ZUDP/2008 

 

WZÓR  OFERTY  

 

 

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Sulików 

                                                                                                          ul. Dworcowa 5 

                                                                                                          59-975 Sulików 

 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Sulików w terminie 01.01.2009r. - 
31.03.2009r. oraz 01.11.2009r. - 31.12.2009r.  

Oferujemy wykonanie przedmiotu przetargu tj:  

  odśnieżanie 1km drogi wewnętrznej, gminnej lub powiatowej: 

za wynagrodzeniem netto  ……………. zł. (słownie zł.: ……………………………………..........................................) 

plus podatek VAT ………% co stanowi kwotę brutto …………………………….. zł.  

słownie: zł. (…………………………………………………………………)  

posypywanie 1km drogi wewnętrznej, gminnej lub powiatowej: 

za wynagrodzeniem netto  ……………. zł. (słownie zł.: ……………………………………..........................................) 

plus podatek VAT ………% co stanowi kwotę brutto…………………………….. zł.  

słownie: zł. (…………………………………………………………………)  

odśnieżanie wraz z posypywaniem 1 km drogi wewnętrznej, gminnej lub powiatowej 

za wynagrodzeniem netto  ……………. zł. (słownie zł.: ……………………………………..........................................) 

plus podatek VAT ………% co stanowi kwotę brutto  …………………………….. zł.  

słownie: zł. (…………………………………………………………………)  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania 

3. Informujemy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

Integralną część niniejszej oferty stanowią załączniki: 

1. Oświadczenie na podst. art 24 oraz art 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

2.   Zaakceptowana i podpisana treść projektu umowy 

                                                                                                               ………………………………….                                             

                                                                                                                      (miejscowość, data) 

                                                                                                                                            

                                                                                                               (pieczątka i podpis oferenta ) 

                             
          
 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 
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         załącznik nr 2 siwz 
         ZP/341-ZUDP/2008 
 
 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
(azwa Wykonawcy ( nazwa firmy, adres ): 

 
................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

tel./fax ....................................................................................... 

NIP nr ...................................................... 

REGON.................................................... 

 
Oświadczam, co następuje: 
 
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z 
wykonaniem niniejszego zamówienia; 
 
7. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia/ lub przedstawiam pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia; 
 
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
 
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 24 ustawy, który stanowi, Ŝe z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego wyklucza się: 
 
4.1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

4.2. Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 
wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego; 
  
4.3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 
 
4.4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mającym na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 
 
4.5 Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkowa przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a 
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takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mającym na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 
 
4.6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano  
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienia 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 
 
4.7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a takŜe za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu 
popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 
 
4.8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkowa przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienia przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego. 
 
4.9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary; 
 
4.10. Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 
 
4.11. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ Wykonawców, którzy: 
 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania, lub 
posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
 czynności, chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej 
konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na 
podstawie art.62 ust.1 pkt 2 lub art. 67 ust1 pkt 1 i 2; 
 
2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
 
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złoŜone dokumenty 
zawierają błędy, z zastrzeŜeniem art.26 ust.3; 
 
4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub  
nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą (w sytuacji, gdy Zamawiający 
wymaga wniesienia wadium). 

 
 

.............................................................. 
upełnomocnieni przedstawiciele wykonawcy 

 

pieczątka  data 
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         załącznik nr 3 siwz 
         ZP/341-ZUDP/2008 
 
 

 

 
U M O W A nr ................... 

 
zawarta w dniu  ............................ pomiędzy : 
 
………................................................................ 
.......................................................................... 
zwanym dalej Zleceniobiorcą, 
 
a  
 
Urzędem Gminy Sulików  
reprezentowanym przez 
Wójta Gminy Sulików - Jana  Hasiuk 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy      Marii Maciaszek 
 
zwanym w dalszym ciągu umowy Zleceniodawcą  
o treści : 

 
§ 1. 

 
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych oraz powiatowych na 
terenie Gminy Sulików zgodnie z załącznikami zawierającymi wykazy w/w dróg, a Zleceniobiorca przyjmuje to 
zlecenie do realizacji. 
 

§ 2. 
 
Strony zgodnie ustalają ceny za: 
1. odśnieżanie dróg -         .......zł. netto za 1 km  + obowiązujący VAT, co stanowi kwotę brutto 
........... 
2. posypywanie dróg -         .......zł. netto za  1 km + obowiązujący VAT co stanowi kwotę brutto 
............ 
3. odśnieżanie wraz z posypywaniem ...... zł. netto za 1 km  + obowiązujący VAT co stanowi kwotę brutto 
............ 
 

§ 3. 
 
Zleceniodawca zapewnia środek do posypywania dróg (piasek i sól drogową), który dostarczy w umówione 
miejsca, a Zleceniobiorca będzie sam zaopatrywał się ze wskazanych miejsc. 
 

§ 4. 
 
Zleceniobiorca zobowiązuje się do przystąpienia do odśnieżania i posypywania dróg w ciągu jednej godziny od 
zgłoszenia Zamawiającego, który jednocześnie wskaże drogi do odśnieżania  i posypywania. 
Osoba upoważniona do podejmowania decyzji w sprawie przystąpienia do odśnieżania i zwalczania gołoledzi ze 
strony zleceniodawcy to: 
 
Alicja Żelichowska                     Podinspektor samodzielne stanowisko ds. Mienia Komunalnego 
                                                        Telefon służbowy: 0757787288, tel. kom.: 609 562 287 
 
Władysława Bieńkowska                Inspektor - samodzielne stanowisko ds. Gospodarki Nieruchomościami  
              Telefon służbowy: 0757787288, tel. kom.: 609 562 291 
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§ 5. 
 
Zapłata za posypywanie i odśnieżanie dróg na podstawie miesięcznych faktur następować będzie przelewem w 
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę w/w faktury na konto Zleceniobiorcy w 
........................................................................................ 
 

§ 6. 
 
Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. 
 

§ 7. 
 

Integralną częścią umowy jest wykaz dróg powiatowych oraz wewnętrznych i gminnych objętych planem 
zimowego utrzymania przez Urząd Gminy w Sulikowie, stanowiący załącznik Nr 1. 
 

§ 8. 
 
Zmiany niniejszej umowy dokonywane będą aneksem podpisanym przez obie strony. 
 

§ 9. 
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące. 
 

§ 10. 
 
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd rzeczowo właściwy ze względu 
na siedzibę. 
 

§ 11. 
 
Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 
 
 
 
 

 
Zleceniodawca:     Zleceniobiorca: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
          
 


