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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
o wartości mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych, tekst 

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

Zadanie: 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz powiatowych 
na terenie gminy Sulików w terminie: 01.01.2010r. – 15.04.2010r. oraz 

15.10.2010r. - 31.12.2010r. 

 
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: 

Wójt Gminy Sulików 

Jan Hasiuk 

 

        

 

 

 

Sulików, dnia 09.12.2009r. 
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ZP/341-ZUDP/2009 

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  3 0 , 0 4 8  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  01.01.2010r. – 15.04.2010r. oraz 15.10.2010r. - 31.12.2010r.  

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: 01.01.2010r. – 15.04.2010r. oraz 15.10.2010r. - 31.12.2010r. 
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, jeŜeli 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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: udokumentują co najmniej 
trzyletnie doświadczenie przy wykonywaniu zimowego utrzymania dróg. 
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3. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  1 – 10 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wyklucza się: 

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; 

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. 

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) 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 takŜe 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 
takŜe 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 takŜe 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 takŜe 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 takŜe 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. 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 1 – 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, wyklucza się równieŜ 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 Ŝe 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) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie 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). 
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OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

1. Badanie administracyjnej zgodności ofert. Celem badania na tym etapie jest upewnienie się, Ŝe oferty 
spełniają zasadnicze wymagania siwz. Ofertę uwaŜa 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 złoŜonych 

przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania oraz ofert nie odrzuconych. 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, Ŝe prośba  
o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niŜ 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 
jeŜeli 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 moŜe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść, 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje 
niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano siwz, a jeŜeli specyfikacja jest udostępniana 
na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 

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

6. JeŜeli 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 przedłuŜa termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeŜeli specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. 

INFORMACJA O DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
(ZAWARTOŚĆ OFERTY) 

1. ZłoŜona   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, Ŝe  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) Dokumenty w których wykonawca wykazuje swoje trzyletnie doświadczenie przy wykonywaniu 
zimowego utrzymania dróg. 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 
pisemnie.  

2. JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje, świadczenia, wnioski, 
zawiadomienia, faksem, kaŜda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Nr faksu przeznaczony do porozumiewania się: Fax: 075 77 56 922 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia moŜna otrzymać w godz. od 08:00 do 15:00 
pod wymienionym niŜej numerem telefonu, lub osobiście w siedzibie zamawiającego w pok. nr 14 
Urzędu Gminy Sulików. 
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2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:  Monika Pawlińska 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 uŜyte 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 złoŜeniem oferty. 
4. KaŜdy wykonawca przedłoŜy tylko j e d n ą ofertę. Oferty alternatywne złoŜone 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 upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy. 
7. Ofertę oraz wszystkie załączniki podpisuje upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy (wszystkie 

strony). 

SKŁADANIE ORAZ OTWARCIE OFERT 

Sposób składania ofert: 

1. Ofertę naleŜy złoŜyć 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 moŜna składać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, 
sekretariat pok. nr 4 w terminie do dnia 17.12.2009r. do godziny 10.00 

2) Oferta złoŜona 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 5 w dniu 17.12.2009r. o godz. 11:00 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

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

2. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. NaleŜy 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, gdyŜ wyklucza się moŜliwość 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 moŜe Ŝądać od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złoŜonej oferty (z zastrzeŜeniem 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 odśnieŜanie 1km drogi wewnętrznej, gminnej lub powiatowej 30% 
b posypywanie 1km drogi wewnętrznej, gminnej lub powiatowej 30% 
c odśnieŜanie wraz z posypywaniem 1 km drogi wewnętrznej, gminnej lub powiatowej 40% 

 

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

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

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

W kryterium „odśnieŜania 1 km drogi” oferta moŜe 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  – najniŜsza cena brutto, 
Ob  – cena brutto danej oferty. 

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

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

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

W kryterium „odśnieŜania wraz z posypywaniem 1 km drogi” oferta moŜe 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. 

8. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu 
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wykonawcy zamawiający wskaŜe termin i miejsce podpisania umowy. 

ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

ISTOTNE WARUNKI UMOWY 

Umowa o wykonanie zamówienia zostanie zawarta stosownie do przedstawionych niŜej 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 takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes prawny 

w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe 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, moŜna wnieść protest do 

Zamawiającego.  

3. Protest wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŜytej 

staranności moŜna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, 

Ŝe mógł zapoznać się z jego treścią.  

4. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a takŜe 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 Ŝądanie, 

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 jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją równieŜ 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, jeŜeli protest dotyczy treści ogłoszenia, a 

takŜe 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 Ŝądanie w zakresie zarzutów 

zawartych w proteście. Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując 

jednocześnie jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest. 
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10. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 

a) Treści ogłoszenia, 

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, niŜ 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. 

 

UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW 

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

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

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI 

1. Formularz oferty. 

2. Wzór oświadczenia 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. Szczegółowe specyfikacje techniczne D-06/01/96 zimowe utrzymanie dróg powiatowych w miesiącach 
zimowych 2010 roku. 

5. Standardy zimowego utrzymania dróg oraz kolejność odśnieŜania i zwalczania śliskości dróg gminnych 
oraz wewnętrznych na terenie Gminy Sulików. 

6. Wzór oświadczenia o zobowiązaniu się do udostępnienia potencjału technicznego/osób zdolnych do 
wykonania zamówienia. 

7. Zestawienie dróg gminnych i wewnętrznych z terenu Gminy Sulików przeznaczonych do zimowego 
utrzymania w poszczególnych standardach 
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          Zał. nr  1 do SIWZ 
ZP/341-ZUDP/2009 

 

FORMULARZ  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 01.01.2010r. – 
15.04.2010r. oraz 15.10.2010r. - 31.12.2010r.  

Oferujemy wykonanie przedmiotu przetargu tj:  

  odśnieŜanie 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. (…………………………………………………………………………………………………………………)  

odśnieŜanie 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, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania 

3. Informujemy, Ŝe uwaŜamy się związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia 

Integralną część niniejszej oferty stanowi: 

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

 

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

                                                                                                                      (miejscowość, data) 

                                                                                                                                            

                                                                                                               (pieczątka i podpis oferenta ) 

 

 
 
 
 
 

pieczęć wykonawcy 
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załącznik nr 2 siwz 
          ZP/341-ZUDP/2009 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
Nazwa 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; 
 
2. 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 takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienia przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego. 
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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/2009 
 
 

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

 
zawarta w dniu  ............................ pomiędzy : 
 
………................................................................ 
.......................................................................... 
zwanym dalej Zleceniobiorcą, 
 
a  
 
Gminą Sulików  
reprezentowaną przez 
Wójta Gminy Sulików - Jana  Hasiuka 
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 w terminie 01.01.2010-15.04.2010, 15.10.2010r. – 31.12.2010r. zgodnie z 
załącznikami zawierającymi wykazy w/w dróg, a Zleceniobiorca przyjmuje to zlecenie do realizacji. 
 

§ 2. 
 
Strony zgodnie ustalają ceny za: 
1. odśnieŜanie 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. odśnieŜanie 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 odśnieŜania i posypywania dróg w ciągu jednej godziny 
od zgłoszenia Zamawiającego, który jednocześnie wskaŜe drogi do odśnieŜania i posypywania. 
Osoba upowaŜniona do podejmowania decyzji w sprawie przystąpienia do odśnieŜania i zwalczania 
gołoledzi ze strony zleceniodawcy to: 
 
1……………………………………………. 
2……………………………………………. 
 

§ 5. 
 
Zapłata za posypywanie i odśnieŜanie dróg na podstawie miesięcznych faktur następować będzie przelewem 
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zleceniodawcę w/w faktury na konto Zleceniobiorcy w 
........................................................................................ 
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§ 6. 
 

1. Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną: 
− za rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zleceniobiorca w wysokości 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 
− za rozwiązanie umowy przez Zleceniobiorcę z przyczyn, niezaleŜnych od Zleceniodawcy w wy-

sokości 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 
− za opóźnienie w przystąpieniu do wykonywania usług, o których mowa w § 1 i 2 w wysokości 

1.000,00zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych) za kaŜdy dzień zwłoki. 
2. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za rozwiązanie umowy przez Zleceniobiorcę 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zleceniodawca w wysokości 15.000,00 zł. (słownie: 
piętnaście tysięcy złotych), postanowienia zdania poprzedzającego nie dotyczą sytuacji przedstawionej 
w art. 144  ust 1 Prawo zamówieniach publicznych 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Strony dopuszczają moŜliwość potrącenia kar umownych z  wynagrodzenia Zleceniobiorcy. 
 

§ 7. 
 

Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. 
 

§ 8. 
 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zleceniodawcy przysługuje 
prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe 
wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku moŜe nastąpić w terminie miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Zleceniobiorca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

§ 9. 
 

1. Zleceniodawca moŜe rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących 
przypadkach: 
− gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Zleceniobiorcy; 
− gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy 
− gdy Zleceniobiorca nie przystąpił do wykonywania usług będących przedmiotem umowy bez uzasadnionych 

przyczyn lub przerwał wykonywanie usług i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zleceniodawcy 
złoŜonego na piśmie. 
 
2. Zleceniobiorca moŜe rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących 

przypadkach: 
− Zleceniodawca nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w 

terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie. 
− Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę, iŜ wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności 

takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
4. Zamiast rozwiązywać umowę z przyczyn określonych w ustępie 1, Zleceniodawca moŜe powierzyć 

wykonanie prac osobie trzeciej albo wykonać je sam.  
5. W przypadku wskazanym w ust. 4, Zleceniobiorcę obciąŜa ryzyko nienaleŜytego wykonania usług 

będących przedmiotem niniejszej umowy przez Zleceniodawcę lub osobę trzecią.  
 

§ 10. 
 

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

§ 11. 
 
Zmiany niniejszej umowy dokonywane będą aneksem podpisanym przez obie strony. 
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§ 12. 
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie 
obowiązujące. 
 

§ 13. 
 
Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd rzeczowo właściwy ze 
względu na siedzibę. 
 

§ 14. 
 
Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze 
stron.  
 

Zleceniodawca:     Zleceniobiorca: 
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Załącznik nr 4 siwz 

     ZP/341-ZUDP/2009 

SZCZEGÓŁOWE  SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  D-06/01/96 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W MIESIĄCACH ZIMOWYCH 2010 ROKU 
 
 
I. Wstęp. 
1.  Przedmiot SST. 
1.1 Przedmiotem opracowania jest utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sulików w 
poszczególnych standardach ZUD w oparciu o plan zimowego utrzymania dróg stanowiący integralną część 
niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w miesiącach zimowych roku 2010 na terenie gminy 
Sulików 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą robót i usług związanych  
z realizacją zadań wynikających z planu rocznego zimowego utrzymania dróg  
w poszczególnych standardach zimowego utrzymania, na zasadach określonych  
w Planie Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych, prowadzenia robót zgodnie  
z technologią ZUD, stosowania materiałów określonych Polską Normą oraz przewidzianych do 
stosowania w szczegółowym rocznym planie zimowego utrzymania. 

II. Określenia podstawowe. 
 

1. INSPEKTOR NADZORU /InŜynier/. 
Inspektorem nadzoru jest osoba wyznaczona przez Starostwo do sprawowania pełnego nadzoru nad 

właściwą realizacją zadań wynikających z zimowego utrzymania dróg. 
2. GENERALNY WYKONAWCA. 

Firma realizująca całokształt robót i usług związanych z  Zimowym Utrzymaniem Dróg.  
3. KIEROWCA. 

Kierowca-operator sprzętu wykonujący zadania wynikające z Planu ZUD. 

4. PODWYKONAWCA. 
Zakład lub osoba fizyczna wykonujący roboty i usługi dla Generalnego Wykonawcy, zatrudniony po 
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

5. SNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie 
został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. 

6. SNIEG ZAJEśDśONY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, 
który został zagęszczony ale nie stał się zlodowaciały. 

7. NABÓJ SNIEśNY - jest to nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu oznaczanej grubości (od 
kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni. 

8. BŁOTO POŚNIEGOWE - jest to topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i 
posypaniu jej środkami chemicznymi. 

9. GOŁOLEDŹ -jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu 
grubości do 1,0 mm na skutek opadu mgły roszącej, mŜawki lub deszczu na nawierzchnie o ujemnej 
temperaturze. Gołoledź występuję przy ujemnej lub nieznacznie wyŜszej od 0°C temperaturze powietrza. 
Tak powstała warstwa lodu ma jednakowa grubość na całej powierzchni jezdni. Gołoledź występuje 
wtedy, gdy zaistnieją równocześnie trzy następujące warunki: 

 
1) temperatura nawierzchni jest ujemna, 
2) temperatura powietrza jest w granicach -6°C do +1 °C, 
3) względna wilgotność powietrza jest większa od 85%. 
 
 
 
10. LODOWICA - jest to rodzaj śliskości zimowej powstałej w wyniku utworzenia się warstwy lodu o 

grubości do kilku centymetrów z zamarznięcia nieusuniętej z nawierzchni wody pochodzącej ze 
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stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu. Lodowica występuje wtedy, gdy po odwilŜy lub opadzie 
deszczu, nad powierzchnia jezdni temperatura powietrza obniŜyła się poniŜej 0° C. Im szybszy jest 
spadek temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze. Tak powstała warstwa lodu ma zwykle 
róŜna grubość na całej powierzchni jezdni. 

11. ŚLISKOŚĆ POŚNIEGOWA - jest to rodzaj śliskości zimowej powstającej w wyniku zalegania na jezdni 
przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ja całkowicie 
lub częściowo warstewka o grubości kilku milimetrów. 

12. SZRON - jest to osad lodu, mający na ogół wygląd krystaliczny, przybierający kształt lasek, igiełek itp. 
Tworzy się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniŜej 
0°C. 

13. SZADŹ - jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, 
powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura 
wyziębionych powierzchni jest niŜsza lub nieznacznie wyŜszą od 0°C. 

 

 
III. Materiały zgodne z polskimi normami oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 
października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być uŜywane na 
drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960):    
1.  Materiał do uszarstniania lodu lub zlodowaciałego śniegu: 
- piasek o uziarnieniu do 2 mm  /do 5 mm/,   
- jednorodna mieszanka piasku z solą o składzie wagowym 96-97% kruszywa i 3-4% soli. 
2.  Materiał do zapobiegania powstawaniu i likwidacji śliskości zimowej: 
- sól kamienna /NaCl/ wg PN-66/6-92008, 
- sól drogowa wg PN/C-92008, 
- chlorek wapnia techniczny /77-80% CaCl2/, 
- solanka wg BN-65/6011-07, 
- jednorodna mieszanina soli z chlorkiem wapnia w stos.wag.19:1, 
- mieszanka NaCl z CaCl2 lub  MgCl2 w stos wag. 3:1 lub 2:1. 
3.  Materiały do uszarstniania ubitego śniegu: 
- piasek lub inne kruszywo naturalne o uziarnieniu do 5 mm, 
- jednorodne mieszaniny tych kruszyw z solą w proporcjach 97-96% do 3-4% wagowo. 
Kruszywo stosowane do uszarstnienia nawierzchni nie powinno być zbyt łamliwe, nie moŜe zawierać 
zanieczyszczeń iglastych, gliniastych. Jednorodność uziarnienia kruszywa zapewnia większą równomierność 
pokrycia nawierzchni podczas posypywania. 
 
 
IV. Sprzęt. 

Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem oraz środkami transportu: 
- piaskarki                             - po 1 szt. na gminę, 
- samochody opłuŜone          - po 2 szt. na gminę, 
- ładowarki                            - 1 szt. 
- równiarki                             - 1 szt. 
- środki transportu przeznaczone do transportu kruszyw oraz mieszanek do i z miejsc składowania, 
- środki załadowcze do załadunku materiałów ze składowisk na środki transportowe,   
- środki transportu powinny być oznakowane w sposób zapewniający bezpieczną realizację zadań  ZUD. 

 
V. Wykonanie. 
1. Wykonawca wyposaŜy sprzęt w osprzęt dodatkowy oraz oznakowanie i sygnalizację do bezpiecznej 

realizacji zadań wynikających z Planu ZUD. 
2. Za oznakowanie sprzętu oraz bezpieczeństwo wykonania zadań wynikających z zimowego utrzymania 

dróg odpowiada Wykonawca. 
3. Środki i materiały do zwalczania śliskości i gołoledzi składowane będą na składowiskach 

Zleceniodawcy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w stałej gotowości technicznej i świadczenia usług w 

miesiącach zimowych 2010 roku. 
5. Przy realizacji zadań wynikających z ZUD Wykonawca będzie ściśle współpracował oraz wykonywał 

polecenia osób wyznaczonych przez Zleceniodawcę.  
6. Wykonawca prowadził będzie prace przy zimowym utrzymaniu dróg zgodnie z tabelą Zasad 

OdśnieŜania i Usuwania Gołoledzi na drogach. 
7. Po zakończeniu sezonu zimowego Wykonawca oczyści pas drogowy z pozostałości materiałów uŜytych 

do zimowego utrzymania dróg. 
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8. Wykonawca ponosi wszelkie skutki prawne z tytułu niewłaściwego wykonania prac, ewentualne szkody 
i wypadki wynikłe z powodu niewłaściwej eksploatacji sprzętu lub stosowania niewłaściwych 
materiałów. 

 
VI. Szczegółowy zakres prac na drogach w poszczególnych standardach określony został w planie 

zimowego utrzymania dróg. 
 

VII.  Technika odśnieŜania. 
1.   Akcja patrolowa. 

Akcja patrolowa polega na stałym usuwaniu śniegu z nawierzchni, z chwilą wystąpienia opadów lub 
zawiei śnieŜnych. 

2.   Akcja interwencyjna. 
Akcja interwencyjna ma za zadanie odśnieŜanie zawiewanych lub zasypywanych miejsc śniegiem, 
określoną ilością środków niezbędnych do utrzymania przejezdności drogi,   
w określonym czasie. 

ad.1 
W czasie akcji patrolowej prowadzony jest:  
- zwiad celem rozpoznania sytuacji na drodze,  
- akcja właściwa, prowadzona z reguły przez dwa pługi patrolowe odśnieŜające /posypujące/ drogę na 

jednym kierunku ruchu, które jednocześnie odśnieŜają jezdnię na szerokości 4,0 - 4,5 m, zespół 2 
pługów porusza się w odległości 50-100 m od siebie przy zachowaniu łączności wzrokowej, 

- w przypadku zalegania pod usuwanym śniegiem zbitej, ujeŜdŜonej warstwy /naboju śniegowego/ naleŜy 
stosować urządzenia do jego zrywania, 

- wtórne powstawanie śliskości  /świeŜy opad, gołoledź/ usuwane są  w ramach akcji zwalczania śliskości, 
- skuteczność akcji zaleŜna jest od ilości stosowanego sprzętu. 

Częstotliwość przejazdu w minutach dla pary pługów przy prędkości roboczej do 30 km/godz. dla celów 
planowania wynosi: 

          - przy utrzymaniu nawierzchni czarnej 15 do 30  min., 
           -przy akcji patrolowej normalnej 30 do 45  min. 
 
ad.2.    
Akcję interwencyjną prowadzi się na drogach II, III i IV kolejności odśnieŜania pługami cięŜkimi. 
Do celów planowania naleŜy przyjmować następujące odcinki dróg do odśnieŜania pługiem cięŜkim: 
           - dla II standardu odśnieŜania - 5 do 15 km, 
           - dla III standardu odśnieŜania - 10 do 25 km, 
           - dla IV i V standardu odśnieŜania - do 50 km 
 
VIII.  Składowanie materiałów. 

Materiały uszorstniające składowane winny być na utwardzonym składowisku w pryzmach o 
szerokości 3-5 mb a wysokości 2,0 - 2,5 mb w górnej części winien być uformowany spadek 5% ku 
krawędziom pryzmy celem ułatwienia spadku wody. 
Miejsca składowania materiałów do zwalczania śliskości zapewnione zostaną przez Zleceniodawcę 
 
IX. Wykonawca zobowiązany jest podstawić na wezwanie telefoniczne lub ustne jednostki transportowe 
oraz sprzęt na wyznaczoną godzinę, lecz nie później niŜ 1 godzinę od chwili przekazania wezwania. 
 
      
X. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki prawne wynikające z realizacji przedmiotu 
zamówienia. 
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki nie realizowania przedmiotu zamówienia z 

winy obsługujących, niesprawności pojazdów lub sprzętu. 
 
XI.   Podwykonawstwo. 
Dopuszcza się zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy do wykonania określonych prac. 
Wykonawca ponosi wszelkie skutki prawne z tytułu niewłaściwej nieterminowej lub wadliwej realizacji 
zadań przez podwykonawcę. 
 

XII.  Załączniki. 
1. Plan Zimowego Utrzymania Dróg Powiatowych. 
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PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU 
ZGORZELECKIEGO 

 
 ZASADY  ODŚNIEśANIA  I  USUWANIA  GOŁOLEDZI  NA  DROGACH 

 

 
Lp 

Stan- 
dard 

Opis stanu  utrzymania 
drogi   dla 

danego standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

   po ustaniu opadów śniegu po stwierdzeniu występowania 
zjawisk 

1 2 3 4 5 
1 1 Jezdnia czarna 

- sucha 
- mokra 
Przejezdność 
całodobowa 

Dotyczy  jezdni   
- luźny  
- błoto    
  pośniegowe  
- zaspy  
- zajeŜdŜony 

i  poboczy 
- 2 godz. 
 
- 2 godz. 
- nigdy 
- nigdy 

- gołoledź 
- szron 
- szadź 
- pośniegowa 
- lodowica 

- 2 godz. 
- 2 godz. 
- 2 godz. 
- 4 godz. 
- 4 godz. 

 
2 
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Jezdnia odśnieŜona na 
całej szerokości  
Jezdnia posypana na 
całej długości 

- luźny  
- błoto    
  pośniegowe 
- zajeŜdŜony 

- 4 godz. 
 
- 6 godz. 
- występuje 

- gołoledź 
- szron 
- szadź 
- pośniegowa 

- 3 godz. 
- 3 godz. 
- 3 godz. 
- 4 godz. 

                                (cienka warstwa       
                              nie utrudniająca  
                              ruchu) 

- lodowica - 4 godz. 
 

 
 
 

3 
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Jezdnia odśnieŜona na 
całej szerokości 
Jezdnia posypana na: 
- skrzyŜowaniach    
  z drogami 
- skrzyŜowaniach 
  z koleją 
- odcinkach o  
  pochyleniu > 4 % 
- przystankach   
  autobusowych 
- innych miejscach  
  ustalonych przez    
  zarząd drogi 

- luźny 
- zajeŜdŜony 
- zaspy 
- lokalnie języki 
śnieŜne 
utrudnienie dla 
samochodów 
osobowych 

- 6 godz. 
- występuje 
- 6 godz. 
- 6 godz. 

W miejscach 
wyznaczonych: 
- gołoledź 
- szron 
- szadź 
- pośniegowa 
- lodowica 

 
 
- 5 godz. 
- 5 godz. 
- 5 godz. 
- 6 godz. 
- 5 godz. 
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Jezdnia odśnieŜona na 
całej szerokości 
Jezdnia posypana na 
odcinkach 
decydujących o 
moŜliwości ruchu 

- luźny  
- zajeŜdŜony 
- języki śnieŜne 
- zaspy 
Dopuszcza się 
przerwy w 
komunikacji do  
8 godz. 

- 8 godz. 
- występuje 
- występuje 
- do 8 godz. 
 

W miejscach 
wyznaczonych: 
- gołoledź 
- pośniegowa 
- lodowica 

 
 
- 8 godz. 
- 10godz. 
- 8 godz. 

 
 

5 
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Jezdnia odśnieŜona, w 
miejscach zasp 
odśnieŜony co najmniej 
jeden pas ruchu z 
wykonaniem mijanek. 
Jezdnia posypana na 
odc. decydujących o 
moŜliwości ruchu 

- luźny 
- zajeŜdŜony 
- nabój śnieŜny 
- zaspy 
Dopuszcza się 
przerwy w 
komunikacji do 24 
godz. 

- 16 godz. 
- występuje 
- występuje 
- występują do 24 
godz. 

W miejscach 
wyznaczonych: 
- gołoledź 
- pośniegowa 

 
 
- 8 godz. 
- 8 godz. 
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6 
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Jezdnia zaśnieŜona  
Prowadzi się 
interwencyjne 
odśnieŜanie w 
zaleŜności od potrzeb. 
Jezdnie posypane po 
odśnieŜaniu w 
miejscach 
wyznaczonych przez 
zarząd drogi 

- luźny 
- zajeŜdŜony 
- nabój śnieŜny 
- zaspy 

- występuje 
- występuje 
- występuje 
- występują do 48   
godz. 

W miejscach 
wyznaczonych: 
wszystkie rodzaje 
śliskości po 
odśnieŜaniu 

 
 
- 2 godz. 

 
 

WYKAZ  DRÓG  POWIATOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH STANDARDACH ZUD 
 

 
L.p. 

 
Stan- 
dard 

Obecny 
numer 
drogi 

Poprzedni numer 
drogi 

 
Nazwa  drogi 

 
od km 

 
do km 

 
długość 

1. 2  3 4 5 6 7 

STANDARD  IV 

1.  2381 D 1365 Włosień - Mikułowa 0+000 1+780 1.780 
2.   

2383 D 
12309 Zgorzelec - Mała Wieś 

Dolna 
3+940 6+242 2.302 

3.  2398 D 12306 Lasów – Trójca – gr. 
gminy Rudzica 
Rudzica – gr. gminy - 
Włosień 

 
20+624 

 
21+703 

 
1.079 

RAZEM  IV  STANDARD – 5.161 km 
 
STANDARD  V 
 

1.  
2386 D 

  12320 Koźmin - Studniska 2+041 3+716 1.675 

2. 

 

 
2387 D 

  12322 Zgorzelec - Mikułowa 1+157 7+815 6.658 

3.   
2372 D 

  12373 Mikułowa - Stacja PKP 
Mikułowa 

0+000 1+370 1.370 

4.   
2486 D 

  12386 Platerówka - Zawidów 2+159 9+450 6.491 

5.   
2377 D 

  12387 Miedziana - Zawidów 0+000 3+620 2.920 

6.   
2378 D 

  12388 Mikułowa - Miedziana 0+000 10+550 10.550 

7.   
2379 D 

  12389 Sulików - Radzimów 0+000 3+504 3.504 

8.   
2380 D 

  12390 Sulików - Gozdanin 0+000 7+927 7.927 

RAZEM  V  STANDARD – 41.095 km 
STANDARD  VI 
 

1. 2384 D   12317 Osiek – Radomierzyce – 
Wilka – stacja PKP 
Zawidów 

6+782 10+499 
 

3.717 

2. 2385 D   12319 Koźlice - Wrociszów 
Dolny 

8+738 12+302 1.475 

3. 2371 D   12340 Mała Wieś Górna - 
Radzimów 

0+000 2+576 2.576 

4. 

 

2373 D   12374 Miedziana - Łowin 0+000 1+835 1.835 
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5. 2374 D   12383 Stary Zawidów - 
Wielichów 

0+000 2+406 2.406 

6. 2375 D   12384 Studniska G. - Stacja 
PKP Mikułowa 

0+000 2+260 2.260 

7. 2376 D   12385 Wrociszów G. - 
Skrzydlice 

0+000 3+041 3.041 

 RAZEM  VI  STANDARD – 17.310 km 
 

WYKAZ   DRÓG  POWIATOWYCH 

 
Lp Nowy 

numer 
drogi 

Stary 
numer 
drogi 

Nazwa  drogi Lokalizacja 

od km      do km 
Dł. dróg 
o  naw. 
grunt. 

Dł. dróg 
utwardz. km 

Dł. dróg 
ogółem 

km 
 1        2                     3               4       5       6      7 

 
GMINA   SULIKÓW 

 
1. 2398 D 12306         Trójca   - Włosień   20+626- 21+703  1.079 1.079 

2. 2383 D 12309 Zgorzelec-Mała Wieś 
Dolna 

3+940 - 6+242  2.302 2.302 

3. 2384 D 12317 Osiek – Zawidów 6+782 - 10+499  3.717 3.717 
4. 2385 D 12319 Koźlice - Wrociszów 8+738 - 10+827 

  10+827 - 12+302                          
2.089  

1.475 
 

3.564 

5. 2386 D 12320 Koźmin - Studniska 2+041 - 3+716      1.675 1.675 
6. 2387 D 12322 Zgorzelec - Mikułowa 1+157 - 7+815  6.658 6.658 
7. 2371 D 12340 Mała Wieś Górna - 

Radzimów 
0+000 - 2+576  2.576 2.576 

8. 2372 D 12373 Mikułowa - Stacja PKP 
Mikułowa 

0+000 - 1+370            1.370 1.370 

9. 2373 D 12374 Miedziana - Łowin 0+000 -  1+835   1.835 1.835 
10. 2374 D 12383 Stary Zawidów - 

Wielichów 
0+000 - 2+406    2.406 2.406 

11. 2375 D 12384 Studniska G. - Stacja 
PKP Mikułowa 

0+000 -  2+260  2.260 2.260 

12. 2376 D 12385 Wrociszów G. - 
Skrzydlice 

0+000 -  3+041  3.041 3.041 

13. 2486 D 12386 Platerówka - Zawidów 2+159 -  9+450  6.491 6.491 
14. 2377 D 12387 Miedziana - Zawidów 0+000 -  3+620  2.920 2.920 
15. 2378 D 12388 Mikułowa - Miedziana 0+000 - 10+550  10.550 10.550 
16. 2379 D 12389 Sulików - Radzimów 0+000 - 3+504  3.504 3.504 
17. 2380 D 12390 Sulików - Gozdanin 0+000 -  7+927  7.927 7.927 
18. 2381 D 1365 Włosień - Stacja PKP 

Mikułowa 
0+000 - 1+780  1.780 1.780 

         RAZEM 2.089 63.566 65.655 
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WYKAZ    MIEJSC    ZAWIEWANYCH 

             
Nowy 
numer 
drogi 

Stary nr drogi Nazwa odcinka od km do km Długość 
km 

2385 D 12319 Koźlice - Wrociszów 1+500 
5+000 

2+650 
12 +300 

1.150 
7.300 

2383 D 12309 Zgorzelec-Mała Wieś 
Dolna 

0+000 
3+000 
5+600 

0+400 
3+500 
6+200 

0.400 
0.500 
0.600 

2387 D  
12322 

 
Zgorzelec - Mikułowa 

1+000 
2+900 
5+050 
6+500 

2+200 
4+400 
5+550 
6+700 

1.200 
1.500 
0.500 
0.200 

2486 D 12386 Radzimów  -Zawidów 6+000 9+450 3.450 
2377 D 12387 Miedziana - Zawidów 0+000 3+620 3.620 

 
 

WYKAZ   DRÓG  POWIATOWYCH 
NIE   OBJĘTYCH     PLANEM      ZUD 

 
 

           
Lp
. 

 Nr drogi Nazwa    odcinka drogi od km do km długość uwagi 

1. 2385D 12319 Koźlice - Wrociszów 8+738 10+827 2.089 n. grunt. 
RAZEM 2.089 mb 
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Załącznik nr 5 SIWZ 
         ZP/341-ZUDP/2009 

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA 
DRÓG ORAZ KOLEJNOŚĆ ODŚNIEśANIA I ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI DRÓG GMINNYCH 

ORAZ WEWNĘTRZNYCH 
NA TERENIE GMINY SULIKÓW 

 
1. Na drogach gminnych i  wewnętrznych wprowadzone zostały zróŜnicowane standardy zimowego 

utrzymania: 
 

dopuszczalne odstępstwa od standardu  

lp. standard 
opis stanu utrzymania  drogi  

dla danego standardu po ustaniu opadów 
śniegu  

od stwierdzenia 
występowania 

zjawisk 
1 2 3 4 5 

1. IV 

Jezdnia odśnieŜona na całej 
szerokości . 
Jezdnia posypana na odcinkach 
decydujących o moŜliwości ruchu .  

 
- luźny                 – 8 godz. 
- zajeŜdŜony        – 
występuje 
- języki śnieŜne   – 
występują 
- zaspy                 – do 8 
godz. 
 
dopuszcza się przerwy w 
komunikacji do 8 godz. 
 

W miejscach 
wyznaczonych : 
- gołoledź       – 8 
godz. 
- pośniegowa –10 
godz.  
- lodowica       – 8 
godz. 
 

2. V 

Jezdnia odśnieŜona , w miejscach 
zasp odśnieŜony co najmniej jeden 
pas ruchu z wykonaniem mijanek . 
Jezdnia posypana na odcinkach 
decydujących o moŜliwości ruchu . 
 

 
- luźny                 – 16 
godz. 
- zajeŜdŜony        – 
występuje 
- nabój śnieŜny    – 
występuje 
- zaspy                 - 
występują           
                             do 24 
godz. 
dopuszcza się przerwy w 
komunikacji do 24 godz. 
 

W miejscach 
wyznaczonych : 
- gołoledź       – 8 
godz. 
- śliskość pośniegowa  
  występuje 

3. 
 

VI 

Jezdnia zaśnieŜona 
Prowadzi się interwencyjne 
odśnieŜanie w zaleŜności od potrzeb . 
Jezdnie posypane po odśnieŜaniu w 
miejscach wyznaczonych przez 
zarządcę drogi . 

 
- luźny                 – 
występuje 
- zajeŜdŜony        – 
występuje 
-nabój śnieŜny     – 
występuje 
- zaspy            – 

występują    
                           do   48 
godz. 

W miejscach 
wyznaczonych: 
- wszystkie  rodzaje    
   śliskości  po   
   odśnieŜaniu  

 
2. Uwzględniając znaczenie komunikacyjne poszczególnych dróg oraz wartość natęŜenia ruchu, drogi 

gminne oraz wewnętrzne zostały zróŜnicowane ze względu na kolejność ich odśnieŜania: 
 

1 kolejność - standard IV 
2 kolejność – standard V 
3 kolejność – standard VI 
4 kolejność –  na dodatkowe zlecenie Gminy Sulików 
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załącznik nr 6 siwz 
          ZP/341-ZUDP/2009 

 
 
 
 

ZOBOWIĄZANIE 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych oraz powiatowych na terenie gminy Sulików w 
terminie: 01.01.2010r. – 15.04.2010r. oraz 15.10.2010r. - 31.12.2010r.” 

  
1. Zamawiający: 

Gmina Sulików, 
                             ul. Dworcowa 5, 
                             59-975 Sulików, 
                             tel.(075) 77 87 288, fax (075) 77 56 922 
 
2. Zobowiązanie złoŜone przez: 
 
 

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

nazwa Wykonawcy 

 

………………………...................................……………………………………………… 
adres 

Oświadczam, Ŝe zobowiązuję się do udostępnienia potencjału technicznego/ osób zdolnych do wykonania 
zamówienia wskazanego w tytule: 
 
1.………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………..............................................................................................................................…… 
 
2.………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 

............................................. 
(data, podpis osoby upowaŜnionej) 


