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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA 

Znak postępowania: IN.271.21.2012 

 

Nazwa zadania:  

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 nę t r z n y c h  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 a c h :   

o d  01.01.2013 r. – 31.03.2013 r. i  od 15.11.2013 r. - 31.12.2013 r.  
oraz 

od 01.01.2014 r. – 31.03.2014 r. i  od 15.11.2014 r. - 31.12.2014 r. 
część Nr III 

 

 

Specyfikacja zawiera: 

1. Część opisową, 
2. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
3. Załącznik nr 7 - wzór umowy 

 

(Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia słowo ustawa, bez bliższego 
określenia, oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

publicznych, 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm). 

(Użyty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skrót SIWZ oznacza niniejszą 

Specyfikację) 

Zatwierdzam 

. …………… 

           (data i podpis uprawomocnionej osoby) 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Zamawiającym jest Gmina Sulików, z siedzibą przy ul. Dworcowej 5, 59-975 Sulików reprezentowana 
przez Wójta Gminy Roberta Starzyńskiego. 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

III.   Opis przedmiotu zamówienia  

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych  na terenie Gminy Sulików w terminach od 1 
stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. i od 15 listopada  2013 r.  do  31 grudnia 2013 r. oraz od 1 
stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.  i od 15 listopada  2014 r.  do  31 grudnia 2014 r. -  część Nr III.  
 
 1. Do obowiązków wykonawcy należy: 

   -  odśnieżanie dróg ze śniegu, 
   - zwalczanie i zapobieganie gołoledzi, oblodzeń, zlodowaceń, śliskości pośniegowej, przez 

posypywanie utrzymywanych powierzchni piaskiem i solą, 
         - usuwanie, przez wywożenie nagromadzonego śniegu z odśnieżania mogącego powodować    

zakłócenia w ruchu kołowym i pieszym, 
         -  utrzymanie w pełnej gotowości sprzętu do zimowego oczyszczania i utrzymania   dróg, 
         -  zabezpieczenie środków i materiałów do posypywania dróg (piasek, sól drogowa), 
        - oznakowanie sprzętu oraz bezpieczeństwo wykonania zadań wynikających z zimowego 

utrzymania dróg. 
 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za skutki prawne wynikające z realizacji przedmiotu 

zamówienia. 
 

3. Zestawienie ilości kilometrów dróg gminnych i wewnętrznych do zimowego utrzymania  w 
poszczególnych miejscowościach:  

 

Lp. Miejscowość Ilość kilometrów dróg 

1. Stary Zawidów, Wielichów 7,140 

2. Skrzydlice 1,000 

3. Wrociszów Górny 0,450 

4. Wrociszów Dolny 1,200 

5. Wilka, Wilka Bory, Ksawerów 3,300 

 Ogółem: 13,090 

 

         Ogólna liczba  kilometrów dróg do zimowego utrzymania wynosi:  13,090  km.  
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4. Przez zimowe utrzymanie 1 km bieżącego drogi należy rozumieć utrzymanie drogi             w 
zakresie jak w pkt 1 bez względu na ilość przejazdów w celu odśnieżenia prawej            i lewej strony 
drogi, dotyczy to również posypywania drogi piaskiem i solą drogową. Piasek i sól drogową 
zabezpiecza wykonawca we własnym zakresie. 

5. Świadczenie usług odbywa się na polecenie osoby upoważnionej przez Wójta Gminy (szczegółowe 
dane osób i numery telefonów zostaną umieszczone w umowie z wykonawcą). 
6. Odśnieżanie dróg i posypywanie piaskiem powinno odbywać się w godzinach rannych. 

7. Kod CPV  
90.62.00.00-9  – usługi odśnieżania, 
90.63.00.00-2 – usługi usuwania oblodzeń 

Przygotowanie oferty 
 

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.  
 
Część III – długo ść  13,090 km 
 
Stary Zawidów, Wielichów -  7,140 km 
Skrzydlice – 1,000 km 
Wrociszów Górny – 0,450 km 
Wrociszów Dolny – 1,200 km 
Wilka Bory, Wilka, Ksawerów – 3,300 km 
 

Oferty należy składać na załączonych formularzach: 

1. Formularz ofertowy – należy podać swoje dane osobowe, adres, NIP lub PESEL, numer telefonu 
do kontaktów, 

2.  Formularz cenowy – należy określić cenę brutto za zimowe utrzymanie 1 km bieżącego drogi  w 
poszczególnych częściach zadania. 

3. Wykaz sprzętu – należy wpisać rodzaj sprzętu, który będzie używany do zimowego utrzymania 
dróg na terenie Gminy Sulików. 

4. Oświadczenia  - należy podpisać załączone oświadczenia. 

IV. Postanowienia ogólne. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 

tego samego rodzaju zamówienia. 
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
6. Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieści: 

6.1.       informacje o zmianach w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, 
6.2 wyjaśnienia zapisów SIWZ, 
6.3 pouczenie o środkach ochrony prawnej, 
6.4.      informację o wyborze wykonawcy i udzieleniu zamówienia. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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V. Termin wykonania zamówienia: 
 
- od  1.01.2013 r. do  31.03.2013 r.  i  od 15.11.2013 r. do  31.12.2013 r. 
- od  1 .01.2014 r. do  31.03.2014 r.  i  od 15.11.2014 r. do  31.12.2014 r. 
 
VI.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków. 

VI.1. O udzielenie zamówienia, na podstawie art. 22 ust. 1 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; 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie 
 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie:  
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie 
 

3)  dysponują potencjałem technicznym pozwalającym na prawidłowe wykonanie zamówienia: 
 
Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku: 
Zamawiający uzna, że Wykonawca  dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do 
prawidłowego wykonania zamówienia jeżeli: 
- wykaże, że dysponuje  co najmniej jednym  pojazdem służącym do posypywania dróg, jednym 
pojazdem o napędzie na dwie osie z pługiem służącym do odśnieżania dróg, jednym pojazdem 
ciężkim typu: fadroma, pług wirnikowy, koparka lub wykaże, że dysponuje co najmniej jednym 
zestawem złożonym ze środków transportu o napędzie na dwie osie z pługiem i piaskarką oraz 
jednym pojazdem ciężkim typu: fadroma, pług wirnikowy, koparka, 

 
4) Dysponują osobami zdolnymi  do wykonania zamówienia: 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie 

 
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku: 
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie 
 

6) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
7) Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki 

wymienione powyżej 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
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VI.2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły 
spełnia - nie spełnia. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu 
wykonawca zostanie wykluczony na podstawie art. 24 Pzp 

VII.  Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Pzp oraz pozostałych wymaganych dokumentów.  
 

VII. 1.  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 
1 ustawy Pzp do oferty należy dołączyć; 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 1 do 
siwz; 

2. Wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 
robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 
zasobami – wzór stanowi załącznik nr 2 do siwz; 

VII. 2.  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, 
do oferty należy przedłożyć; 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz; 

VII. 3 . Pozostałe wymagane dokumenty, które do oferty należy dołączyć; 

1. Formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 4 do siwz; 

2. Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom – wzór 
stanowi załącznik Nr 5 do siwz; 

UWAGA: 

Jeżeli wykonawca przewiduje zatrudnienie podwykonawców, należy wypełnić i załączyć do oferty 
przetargowej załącznik Nr 5. Jeżeli wykonawca nie przewiduje zatrudnienia podwykonawców, należy 
wpisać w w/w załączniku nie dotyczy i również załączyć do oferty 

VII. 4 . Poświadczanie dokumentów i reprezentacja. 

1. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których polega 
wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawców lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt VIII ust. 3 pkt 1 
lub te podmioty.  

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Jeżeli dokumenty podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach z ust. VII.4.1 należy dołączyć 
pełnomocnictwo dla tej osoby. Zamawiający, przed podpisaniem umowy może zażądać do wglądu 
oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania przedstawienia oryginału dokumentu lub 
notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a zamawiający nie mógł 
sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

VIII.  Oferta składana przez jednego wykonawcę i oferta wspólna. 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a wszystkie warunki 
udziału w postępowaniu muszą oni spełniać łącznie. 

2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób: 
1) Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia i zawarcia umowy. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów. 
2) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Partnerów. 
3) Każdy z Partnerów musi oświadczyć, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie ma 
podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 Pzp. 

     4) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem 
występującym jako reprezentant pozostałych. 

IX. Koszty sporządzenia oferty. 

Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca. 

X. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami. 

Lidia Rychtarczyk -  w zakresie przedmiotu zamówienia, 
Dariusz Mulko - w zakresie procedury postępowania przetargowego. 

XI. Termin zwi ązania ofertą. 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu do składania ofert. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 
z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 
zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

XII.  Opis sposobu przygotowywania oferty. 

1. Wykonawca może  złożyć jedną ofertę.  

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w języku polskim. Powinna ona być zredagowana 
czytelnie. Wszelka korespondencja prowadzona będzie na piśmie lub faksem z pisemnym 
potwierdzeniem. Zamawiający nie przewiduje porozumiewania się drogą elektroniczną. 

3. Oferta powinna zawierać: 
- nazwę i dokładny adres wykonawcy oraz datę sporządzenia, 
- wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki. 

3. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami 
- załącznikami. 
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4. Należy wypełnić wszystkie pozycje wyszczególnione w załącznikach (jeżeli zabraknie miejsca 
należy dołączyć dodatkowe strony). 

6. Jeżeli zakres określony w załączniku nie dotyczy wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”. 

7. Ofertę należy pisać w jednym ciągu nie pozostawiając wolnych miejsc niewypełnionych i 
zaopatrzyć na końcu własnoręcznym podpisem wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać 
zobowiązania w jego imieniu. 

8. Wszystkie strony, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów muszą być 
parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę. 
Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami. Każda kartka oferty musi być oznaczona kolejnym 
numerem. 

9. Ofertę należy umieścić w kopercie zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych 
wątpliwości, co do możliwości ich wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby 
nieupoważnione. 

10. Koperta powinna być opisana adresem i nazwą postępowania: 

-  adres Zamawiającego: Urząd Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5   59-975 Sulików 
-  oferta przetargowa na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Sulików w 
latach 2013 i 2014,  część nr III. 
- nie otwierać przed dniem 17 grudnia 2012 r. godz. 1000  

- opatrzona nazwą i adresem wykonawcy. 

11. Jeżeli wykonawca chce wycofać ofertę, która została wcześniej złożona to składa oświadczenie o 
wycofaniu oferty, umieszczone w kopercie z naniesionym napisem: 

Wycofanie oferty przetargowej w postępowaniu nr IN.271.21.2012  

12. Jeżeli wykonawca chce dokonać modyfikacji (zmian) w ofercie, która została wcześniej złożona, 
to składa zmianę oferty, umieszczoną w kopercie z naniesionym napisem: 

13.Jeżeli wykonawca chce wycofać lub zmienić ofertę to może zrobić to jedynie przed upływem 
terminu do składania ofert. 

14. Zaleca się, aby wykonawca zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty. 

15. Wykonawcy powinni przedstawić oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. 

16.Ujawnienie ofert (po ich otwarciu) odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

16.1.Wykonawca winien złożyć pisemny wniosek do zamawiającego o udostępnienie wskazanej 
oferty (ofert) – wniosek powinien być podpisany przez wykonawcę, tj. przez osobę upełnomocnioną 
do składania oświadczeń woli. 

16.2. Zamawiający określi termin, miejsce, sposób i zakres udostępnienia ofert. 

XIII. Wadium 
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Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Dworcowa 5 59-975 Sulików pokój nr 103 
Biuro Obsługi Klienta, lub przesłać na powyższy adres. W wypadku przesłania oferty będzie się 
liczyła data jej wpływu do siedziby zamawiającego. 

2. Termin składania ofert upływa w dniu 17 grudnia 2012 r.  godz. 950 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2012 r.  godz. 1000 w Urzędzie Gminy Sulików ul. 
Dworcowa 5, 59-975 Sulików, sala nr 205 (I piętro) 

4. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku 
wszystkie prawa i obowiązki zamawiającego i wykonawców będą odnosiły się do zmienionego 
terminu. 

6. O zmienionym terminie zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano 
SIWZ oraz zamieści taką informację na swojej stronie internetowej 

XVI. Opis sposobu obliczania ceny 

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. 

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. 

XVII.  Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

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: 
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l.p. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1.  Cena : 100% 

a Cena za zimowe utrzymanie 1km drogi  gminnej i wewnętrznej 80% 

b Cena za godzinę pracy sprzętu ciężkiego 20% 

 

 

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 80 % x 100 pkt.,  
gdzie: 
Omin  – najniższa cena brutto, 
Ob  – cena brutto danej oferty. 

            W kryterium „utrzymania zimowego  1 km drogi” oferta może uzyskać maksymalnie 80 pkt. 
 
5. Ocena ofert w zakresie pracy sprzętu ciężkiego przeprowadzona będzie według wzoru: 

O = (Omin : Ob)   x 20 % x 100 pkt.,  
gdzie: 
Omin  – najniższa cena brutto, 
Ob  – cena brutto danej oferty. 

             W kryterium „pracy sprzętu ciężkiego” oferta może uzyskać maksymalnie  20 pkt. 
 
6. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane kryteria wyboru. 

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

XVIII. Wyja śnienie i modyfikacja treści SIWZ. 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 1. 
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4. Pytania powinny być składane na piśmie (zamawiający w celu przyspieszenia obiegu informacji - 
zapytań i odpowiedzi - dopuszcza posługiwanie się faksem – 75/7756922, zastrzegając sobie jednak 
konieczność wysłania zapytania pocztą), z dopiskiem: 

Postępowanie przetargowe nr IN.271.21.2012 

5. Do wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ mają zastosowanie zapisy art. 38 ustawy PZP. 

XIX. Otwarcie ofert. 

1. Otwarcie ofert jest jawne. Do wiadomości uczestniczących w otwarciu ofert zostaną podane:  
Przed otwarciem ofert: 

- kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Po otwarciu ofert: 

- nazwy i adresy wykonawców, 
- informacje dotyczące ceny, 
- termin wykonania zamówienia publicznego, 

2. Dane te będą niezwłocznie odnotowane w dokumentacji z przebiegu postępowania 
przetargowego. 

3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty,  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

XX. Unieważnienie postępowania. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się na podstawie art. 93 ustawy. 

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem 
terminu składania ofert, 
2)  złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

XXI. Zawiadomienie o wyborze oferty. 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1.1 wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy 
(firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy 
złożyli ofertę, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację; 
1.2 wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
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1.3 wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę; 

1.4 terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1.1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej: 

Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub 
mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego ustawy Pzp, przysługują środki 
ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 roku - Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm). 

XXIII.Zawarcie umowy i przyszłe zobowiązania umowne. 

1. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: 
Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku: 

1) likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy. 
2) zmiany Podwykonawców robót - jeżeli dotyczy 
3) zmiany nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych. 
4) ustawowej zmiany stawki podatku VAT 
5) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. 
 
2. Umowę z wykonawcą, którego oferta została wybrana zawiera się w trybie przepisów art. 139-151 
ustawy. 

3. Postanowienia umowy opisane są w załączonym wzorze umowy. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

Sprawy nie ujęte w niniejszej SIWZ regulują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm). 
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Załącznik Nr 1 
                 IN.271.21.2012 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

art. 22 ust. 1 ustawy 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm). 

 

Wykonawca: 

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

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

Ubiegając   się   o   udzielenie   zamówienia   oświadczam,   że   spełniam   warunki określone w 
ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że oferowane usługi 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

 

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

podpis wykonawcy pieczątka  i  data 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 
IN.271.21.2012 
 

 

WYKAZ 

NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZ ĄDZEŃ TECHNICZNYCH  

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług  
w celu realizacji zamówienia, wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje 
odpowiednim potencjałem technicznym. 

Wykonawca: 

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

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

Lp. Marka pojazdu/ numer rejestracyjny pojazdu Podstawa do dysponowania 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

UWAGA: 

Wykonawca winien przedstawić  pisemne zobowiązanie innych  podmiotów do oddania  wykonawcy  
niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli 
dotyczy 

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

      Data, podpis Wykonawcy, pieczątka 
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                                                     Załącznik Nr 3 
                                                    

IN.271.21.2012 
 

 

 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Wykonawca: 

Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm). 

 

                                                                                                ..........................................................              
podpis, wykonawcy, pieczątka, data 



15 
 

Załącznik nr 4 
IN.271.21.2012 

miejscowość, data ………………………………. 

 
FORMULARZ  OFERTY  

                                                                                                     Wójt Gminy Sulików 
                                                                                                          ul. Dworcowa 5 
                                                                                                          59-975 Sulików 
 

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików w terminach 
01.01.2013 r. – 31.03.2013 r. i  15.11.2013 r. - 31.12.2013 r.  oraz  01.01.2014 r. – 31.03.2014 r. i 
15.11.2014 r. - 31.12.2014 r. część Nr III 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na część Nr III  tj.:  

- zimowe utrzymanie 1 km bieżącego drogi gminnej lub wewnętrznej: 
za wynagrodzeniem brutto …..……zł. (słownie: ................................................................................... zł.), 
w tym podatek VAT w obowiązującej wysokości. 
 
- 1 godzina pracy ciężkiego sprzętu: 
za wynagrodzeniem brutto …………… zł. (słownie:  ……….............……........................................ zł), 
w tym podatek VAT w obowiązującej wysokości. 
 
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 stanowi: 

1. Oświadczenie na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

2. Oświadczenie na podst.  art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 

4. Inne dokumenty …………………………………………… 
 

.............................................                                                                        ....................................... 
   (miejscowość, data)                                                                                (pieczątka i podpis oferenta  

 

* niepotrzebne skreśli 
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Załącznik Nr 5 

          IN.271.21.2012 

 

 

WYKAZ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA 
POWIERZY PODWYKONAWCOM 

 

Wykonawca: ................................................................................................................................... 

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

 

Części zamówienia, które zostaną powierzone podwykonawcom 

1.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
3..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4..............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

Jeżeli wykonawca przewiduje podwykonawców, należy wypełnić i załączyć do oferty przetargowej 
załącznik Nr 5. Jeżeli wykonawca nie przewiduje podwykonawców, należy wpisać w w/w załączniku 
nie dotyczy i również załączyć do oferty 

 

........................................................ 
Data, podpis wykonawcy, pieczątka  
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Załącznik Nr 6 

     IN.271.21.2012 

 

ZOBOWI ĄZANIE 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

 „Zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Sulików w terminach: 
01.01.2013 r. – 31.03.2013 r. i  15.11.2013 r. - 31.12.2013 r. 

oraz  01.01.2014 r. – 31.03.2014 r. i  15.11.2014 r. - 31.12.2014 r. część Nr III”  

1. Zamawiający: 

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

 

2. Zobowiązanie złożone przez: 
 

………....…………………....................................…………………………………………… 
nazwa Wykonawcy 

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

Oświadczam, że zobowiązuję się do udostępnienia  
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
                                       (wpisać nazwę firmy do której zobowiązanie jest kierowane) 
 
następującego  potencjału technicznego do wykonania zamówienia wskazanego w tytule  
 dla części Nr III. 

1.……………………………………………………………………………………………………… 

2.……………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………………… 

............................................. 
(data, podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik Nr 7 
     IN.271.21.2012 

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

 
 

zawarta w dniu  ................................... pomiędzy : 

Gminą Sulików  
reprezentowaną przez 
Roberta Starzyńskiego - Wójta Gminy Sulików, 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marii Maciaszek, 
zwanym w dalszym ciągu umowy Zamawiającym 
 
 a  
………................................................................ 
.......................................................................... 
 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
o treści : 

§ 1. 

Zamawiający zleca Wykonawcy zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie 
Gminy Sulików w terminach  01.01.2013 r. - 31.03.2013 r. i 15.11.2013 r. – 31.12.2013 r., oraz 
01.01.2014 r. - 31.03.2014 r. i 15.11.2014 r. – 31.12.2014 r., część Nr III  zgodnie z załącznikami 
nr 1-5 zawierającymi wykazy w/w dróg, a Wykonawca przyjmuje to zlecenie do realizacji. 

§ 2. 

Strony zgodnie ustalają ceny za: 

1) zimowe utrzymanie dróg, o których mowa w  § 1  -      ................  zł. brutto za 1 km,  w tym 
obowiązujący podatek VAT,  

2) praca ciężkiego sprzętu    -   ...............  zł. brutto za  1 godzinę , tym obowiązujący podatek 
VAT, 

§ 3. 

Wykonawca zakupi i zmagazynuje środek do posypywania dróg (piasek i sól drogową). 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do wykonania usługi będącej przedmiotem umowy 
w ciągu jednej godziny od zgłoszenia Zamawiającego, który jednocześnie wskaże drogi do 
odśnieżania i posypywania. 

2. Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcą w sprawie przystąpienia do odśnieżania i 
zwalczania gołoledzi ze strony Zamawiającego to: 
1) ........................................ 
2) ........................................ 
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§ 5. 

Strony uzgodniły, że należność za usługi stanowiące przedmiot umowy będzie płatna w formie 
przelewu, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, na rachunek 
bankowy Wykonawcy ........................................................................................................................ 

 

§ 6. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
− za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca w wysokości 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 
− za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn, niezależnych od Zamawiającego 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 

100,00zł. (słownie: sto złotych) za każdą  godzinę zwłoki. 
2. Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 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 możliwość potrącenia kar umownych z  wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 7. 

Umowa niniejsza zawarta zostaje na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 

§ 8. 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu 
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9. 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących 
przypadkach: 

        - gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
        - gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

- gdy Zleceniobiorca nie przystąpił do wykonywania usług będących przedmiotem umowy bez 
uzasadnionych przyczyn lub przerwał wykonywanie usług i nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zleceniodawcy złożonego na piśmie. 

2. Wykonawca może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących 
przypadkach: 
− Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w 
terminie trzech miesięcy, od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie. 
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− Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż 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 
nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

4. Zamiast rozwiązywać umowę z przyczyn określonych w ustępie 1, Zamawiający może powierzyć 
wykonanie prac osobie trzeciej albo wykonać je sam.  

5. W przypadku wskazanym w ust. 4, Wykonawcę obciąża ryzyko nienależytego wykonania usług 
będących przedmiotem niniejszej umowy przez Zamawiającego lub osobę trzecią.  

 

§ 10. 

Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku: 

1)  likwidacji lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 
2)  zmiany Podwykonawców robót - jeżeli dotyczy, 
3) zmiany nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 
4) ustawowej zmiana stawki podatku VAT, 
5) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy. 
 

§ 11. 

Zmiany niniejszej umowy dokonywane będą aneksem podpisanym przez obie strony. 

§ 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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.  

 

Zamawiający:     Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do umowy 

 

Nr .............. z dnia ..................... 

 

SKRZYDLICE                2013  i  2014 rok 
 

Lp. Rodzaj drogi Nr działki Nazwa drogi Długość w kilometrach 

1. wewnętrzna 162  0,180 
2. wewnętrzna 99  0,170 
3. wewnętrzna 53  0,250 
4. wewnętrzna 115  0,150 
5. wewnętrzna 62  0,050 
6. wewnętrzna 160  0,200 

 
Ogółem                                                                                                        1,000 
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Załącznik nr 2 do umowy 

Nr .............. z dnia ..................... 

 

 

STARY ZAWIDÓW  i  WIELICHÓW        2013  i  2014  rok 

 
Lp. Rodzaj drogi Nr działki Nazwa drogi Długość w kilometrach 

     1. droga gminna 27,170,158,172 przez wieś 1.650 

     2. wewnętrzna 5  1.200 
     3. wewnętrzna 8  0,150 
     4. wewnętrzna 25  0,100 
     5. wewnętrzna 225  0,350 
     6. wewnętrzna 238,237  0,170 
     7. wewnętrzna 301  0,120 
     8. wewnętrzna 78,116 Na Kamieniec 1,200 
     9. wewnętrzna 246  0,100 
    10. wewnętrzna 209/2  0,100 

 
Ogółem                                                                                                        5,140 

 
 
 
 
 
 

WIELICHÓW         2013 i 2014 rok 
 

 
Lp. Rodzaj drogi Nr działki Nazwa drogi Długość w kilometrach 
1. wewnętrzna 15  0,400 

    2. wewnętrzna 51,50,49  1,100 
    3. wewnętrzna 63  0,500 

 
Ogółem                                                                                                        2,000 
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Załącznik nr 3 do umowy 

Nr .............. z dnia .................... 

 
 

WILKA – BORY – KSAWERÓW    2013  i 2014  rok 
 

Lp. Rodzaj drogi Nr działki Nazwa drogi Długość w kilometrach 
1. Droga gminna 121 (obręb Wilka) Wilka-

Wrociszów 
Dolny 

0,650 

2. Droga 
wewnętrzna 

142,186,166,161 Wilka Ksawerów 
(autobus szkolny) 

1,500 

3. Droga 
wewnętrzna 

123 Ksawerów – 
droga 

wojewódzka 
(autobus szkolny) 

0,800 

4. Droga 
wewnętrzna 

130, 133  0,350 

 
Ogółem                                                                                                         3,300 
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Załącznik nr 4 do umowy 

Nr .............. z dnia ..................... 

 

\ 
 

 

WROCISZÓW DOLNY       2013 i 2014 rok 
 

Lp. Rodzaj drogi Nr działki Nazwa drogi Długość w 
kilometrach 

1. Droga gminna 307 Wrociszów Dolny-
Wilka (autobus 

szkolny) 

0,800 

2. Droga wewnętrzna 289  0,200 
3. Droga wewnętrzna 321  0,200 

 
Ogółem                                                                                                              1,200 
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Załącznik nr 5  do umowy 

Nr .............. z dnia ..................... 

 
 

 

WROCISZÓW GÓRNY        2013  i  2014  rok 
 
 

Lp. Rodzaj drogi Nr działki Nazwa drogi Długość w 
kilometrach 

1. Droga gminna 46 Sulików-
Wrociszów Górny 

0,250 

2. Droga wewnętrzna 208  0,200 
 

Ogółem                                                                                                                 0,450 km 
 

 
 


