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Gmina Węgliniec 
ul. Sikorskiego 3 

59-940 WĘGLINIEC 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA  

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego na realizację zadania pn.: 

 „  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH, CHODNIKÓW I PARKI NGÓW 
W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016” 

 

 (znak sprawy: PR.271.13.2015.ZP)                                          

ZATWIERDZAM: Burmistrz Gminy i Miasta  w W ęglińcu 

 

Węgliniec, dnia 05.10.2015 r. 

 



 2 

I.  Postanowienia ogólne 
 
1. Zamawiający: 

Gmina Węgliniec 
 ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec 

                      NIP – 615 – 18 – 08 – 660 
                  Tel. 75 77 11 435 fax. 75 77 12 551 
                  e-mail: wegliniec@wegliniec.pl  

2. Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1232 z późn. zm) 
zwanej dalej ustawą Pzp. 

3. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SIWZ i zgodnie z nią złożyć ofertę. 
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada 

zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone 
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie 
informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy. 

6. Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące 
niniejszego   postępowania,   wynikające   z   ustawy   Prawo   zamówień   publicznych: 
www.wegliniec.pl 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia. Oferty częściowe. Umowa ramowa. Zamówienia 
uzupełniające. Oferty wariantowe. Aukcja elektroniczna. Zwrot kosztów udziału w 
postępowaniu. Odbiory częściowe. Warunki płatności. 

 
1. Przedmiot zamówienia: „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i parkingów w 

sezonie zimowym 2015/2016"(znak sprawy: PR.271.13.2015.ZP) 
2. Kod CPV :  

90 62 00 00 -9 – usługi odśnieżania 
90 63 00 00 – 2 -  usługi usuwania oblodzeń  

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z 
kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg, chodników, parkingów w sezonie zimowym 
2015/2016  

3.1.Zimowe utrzymanie to: 
a) likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez 

przejęcie na siebie obowiązku utrzymania chodników, przejezdności dróg, likwidacji 
zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; 

b) prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach 
atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie 
temperatury); 

c) utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych i 
sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy. 

3.2. Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżania całej szerokości  drogi – jezdni wraz z 
poboczami (także nawiane zaspy z pól), w sposób skuteczny do uzyskania przejezdności dróg, 
rozjazdów, skrzyżowań, (śnieg należy usunąć z całego skrzyżowania, również ze środka).  
3.3. Chodnik winien być odśnieżony o szer. min 1,5 m 
3.4. Po odśnieżeniu ulic Wykonawca zobowiązany jest do udrożnienia zasypanych przejść dla 
pieszych (przejście z ulicy na chodnik). 
3.5. Wjazd na chodniki i parkingi wyłożone kostką brukową celem odśnieżania i posypywania 

dozwolony pojazdem o masie całkowitej do 5 ton. – dopuszcza się odśnieżanie ręczne. 
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3.6. Wykonawca przystępuje do odśnieżania bądź posypywania w ciągu 60 minut od chwili 
otrzymania dyspozycji od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego  

3.7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w gotowości technicznej i do 
świadczenia usług w razie konieczności 24 godziny na dobę. 

3.8.Maksymalny czas realizacji zamówienia (odśnieżania bądź posypywania wszystkich ulic, 
chodników, parkingów) od chwili zgłoszenia do zakończenia usługi: 

       a) Węgliniec, Stary Węgliniec , Ruszów, Jagodzin, Piaseczna, Kościelna Wieś, Okrąglica – 5 
godzin; 
       b)Czerwona Woda – 9 godzin, 
       c)Zielonka – 3 godziny. 
3.9.Zakres i kolejność odśnieżania bądź posypywania określi upoważniony przedstawiciel 

Zamawiającego. 
3.10. Wykonawca zapewni łączność telefoniczną (bezprzewodową) z każdym operatorem 

sprzętu. 
3.11.  Koszty związane ze stacjonowaniem sprzętu i dojazdem na miejsce świadczenia usług 

ponosi Wykonawca. 
3.12.  Wykonywane usługi rozliczane będą w oparciu o oferowane ceny jednostkowe oraz na 

podstawie kart drogowych (protokołu odbioru) podpisanych w dniu wykonywania usługi przez 
sołtysa danej miejscowości lub Zamawiającego oraz akceptowane w ciągu 3 dni przez osobę 
upoważnioną przez pracownika Zamawiającego 

3.13. Wykonawca dobierze materiały i ich dawkę do zapobiegania powstawaniu i likwidacji 
śliskości zimowej i pośniegowej w zależności od panujących warunków pogodowych. 
Materiały chemiczne w zimowym utrzymaniu dróg stosuje się do zapobiegania powstawaniu 
śliskości lub jej likwidacji w zależności od typu spodziewanej lub już występującej śliskości w 
zalecanych dawkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. 
(Dz.U. z 2005r., Nr 230, poz. 1960 z późn. zm.) w sprawie rodzajów i warunków stosowania 
środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.  

3.14. Wykonawca zabezpiecza na własny koszt odpowiednią ilość materiałów tj.: soli drogowej i 
piasku – koszty załadunku należy wkalkulować w cenę posypywania. 

3.15. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi dowody zakupu soli drogowej do 
zimowego utrzymania. 

3.16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług określonych w niniejszej 
specyfikacji w zależności od potrzeb. 

3.17. Sprzęt mechaniczny, którym Wykonawca wykonywał będzie usługę musi być sprawny 
technicznie, dopuszczony przez właściwe organa do ruchu na drogach publicznych oraz 
przystosowany do prac w każdych warunkach atmosferycznych i  powinien posiadać lampę 
pulsującą. Nie powinien powodować uszkodzeń nawierzchni dróg oraz nie powinien stwarzać 
zagrożenia dla użytkowników. 

3.18. Sprzęt do rozsypywania materiałów szorstkich musi zapewnić płynną regulację ilości 
rozsypywanych środków do zwalczania śliskości oraz równomierną ilość wysypanego 
materiału na m2 bez względu na prędkość jazdy. 

3.19. Wykonawca usługi bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek 
niewłaściwego świadczenia usługi. 

3.20. Wykonawca musi stosować się do wszystkich przepisów z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. 

3.21. Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej w terenie celem sprawdzenia warunków 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia  

 
4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych oznaczonych następująco: 
 
ZADANIE NR 1 – WĘGLINIEC- DROGI: za 1 km drogi 
1) odśnieżanie dróg o łącznej dł. 11,104 km  
2) posypywanie mieszanką piaskowo-solną dróg o łącznej dł. 11,104 km   
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ZADANIE NR 2- WĘGLINIEC – CHODNIKI za 1 km chodnika  
1) odśnieżanie chodników o łącznej dł. 3,750 km  
2) posypywanie  piaskiem chodników o łącznej dł. 3,750 km  
 
ZADANIE NR 3- WĘGLINIEC – PARKINGI za 1 m2 parkingu  
1) odśnieżanie o łącznej powierzchni – 3 980 m2 
2) posypywanie piaskiem o łącznej powierzchni – 3 980 m2 

 
 
ZADANIE NR 4 - RUSZÓW  -DROGI - za 1 km drogi 
1) odśnieżanie dróg o łącznej dł. 11,565 km  
2) posypywanie mieszanką piaskowo-solną dróg o łącznej dł. 11,565 km   
 
ZADANIE NR 5 - RUSZÓW – CHODNIKI -  za 1 km chodnika 
1) odśnieżanie chodników o łącznej dł. 0,25 km  
2) posypywanie  piaskiem chodników o łącznej dł. 0,25 km  
 
ZADANIE NR 6 - RUSZÓW – PARKINGI -  za 1 m2 parkingu 
1) odśnieżanie parkingów o łącznej powierzchni – 960 m2 
2) posypywanie piaskiem parkingów o łącznej powierzchni – 960 m2 
 
ZADANIE NR 7 - CZERWONA WODA – DROGI - za 1 km drogi 
1) odśnieżanie dróg o łącznej dł. 26,491 km  
2) posypywanie mieszanką piaskowo-solną dróg o łącznej dł. 26,491 km    
 
ZADANIE NR 8 – CZERWONA WODA – PARKINGI - za 1 m2 p arkingu  
1) odśnieżanie parkingów o łącznej powierzchni – 1 130 m2 
2) posypywanie piaskiem parkingów o łącznej powierzchni – 1 130 m2 
 
ZADANIE NR 9 - STARY WĘGLINIEC – DROGI - za 1 km drogi 
1) odśnieżanie dróg o łącznej dł. 17,037 km  
2) posypywanie mieszanką piaskowo-solną dróg o łącznej dł. 17,037 km   
 
ZADANIE NR 10 - STARY WĘGLINIEC – PARKINGI - za 1 m2 parkingu 
1) odśnieżanie parkingów o łącznej powierzchni – 537 m2 
2) posypywanie piaskiem parkingów o łącznej powierzchni – 537 m2 
 
ZADANIE NR 11 - PIASECZNA – DROGI - za 1 km drogi 
1) odśnieżanie dróg o łącznej dł. 8,841 km  
2) posypywanie mieszanką piaskowo-solną dróg o łącznej dł. 8,841 km   
3) posypywanie piaskiem dróg o łącznej dł. 8,841 km  
 
ZADANIE NR 12 – PIASECZNA – PARKINGI -  za 1 m2 parkingu 
1) odśnieżanie parkingów o łącznej powierzchni – 120 m2 
2) posypywanie piaskiem parkingów o łącznej powierzchni – 120 m2 
 
ZADANIE NR 13 - JAGODZIN – DROGI - za 1 km drogi 
1) odśnieżanie dróg o łącznej dł. 10,938 km  
2) posypywanie mieszanką piaskowo-solną o łącznej dł. 10,938 km  . 
 
ZADANIE NR 14 -  KOŚCIELNA WIE Ś I OKRĄGLICA – DROGI - za 1 km drogi 
1) odśnieżanie dróg o łącznej dł. 8,325 km w Kościelnej Wsi + 2,585 km w Okrąglicy  
2) posypywanie mieszanką piaskowo-solną dróg o łącznej dł. 8,325 km w Kościelnej Wsi + 
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2,585 km w Okrąglicy  
 
ZADANIE NR 15 – ZIELONKA – DROGI -  za 1 km za drogi 
1) odśnieżanie dróg o łącznej dł. 2,5 km  
2) posypywanie mieszanką piaskowo-solną dróg o łącznej dł. 2,5 km   
 
 
5. Realizacja zamówienia jest uzależniona od warunków atmosferycznych. W związku z tym 

należy założyć możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia.  
6. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, przy czym częścią 

zamówienia jest realizacja jednego zadania. Oferty złożone na część mniejszą niż realizacja 
danego zadania zostaną odrzucone  jako sprzeczne z SIWZ. 

7. Postępowanie będzie rozstrzygnięte, jeżeli na wykonanie danego zadania zostanie złożona co 
najmniej jedna ważna oferta. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
9. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 
11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zamówienia 

podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia 
12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
13. Karta drogowa – protokół odbioru zimowego utrzymania – stanowi załącznik nr 1 do siwz. 
14. Wykaz  dróg oraz długości odcinków do odśnieżania i posypywania stanowi załącznik nr 2 do 

siwz. 
15. Wykaz chodników na terenie Węglińca i Ruszowa stanowi załącznik nr 3 do siwz. 
16. Wykaz parkingów stanowi załącznik nr 4 do siwz. 
17. Ustala się następujące warunki płatności. 

17.1.Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu  do niniejszej Umowy. 
Wartość całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy 
17.2. Faktura powinna być  adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 
Węgliniec. NIP - 615-18-08-660 
17.3. Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto 
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

18.UWAGA!!!  W formularzu oferty podano częstotliwość wykonywanych usług, które służą tylko 
i wyłącznie do porównania ofert.  

III. Termin wykonania zamówienia. 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2016r. 
 

IV.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 
warunków. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia  
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. Wykonawca musi wykazać, iż 
dysponuje : 
a) sprzętem do odśnieżania dróg tj.: pojazdem samochodowym z pługiem lub ciągnikiem rolniczym 

wyposażonym w pług  – 1 szt. dla 1 miejscowości 
b) sprzętem do zwalczania gołoledzi (śliskości) tj.: pojazdem samochodowym z rozsypywaczem 

lub ciągnikiem rolniczym z rozsypywaczem  – 1 szt.  dla 1 miejscowości  
1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
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1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą 
„spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 
zasobami w trakcie 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. Podmiot, który zobowiązał się do 
udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę 
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno zawierać: 
4.1. określenie podmiotu przyjmującego zasoby,  
4.2. określenie podmiotu udostępniającego zasoby, 
4.3. określenie rodzajów  zasobów, które podlegają udostępnieniu w zależności od wykazywanego 
warunku,  
4.4. określenie sposobu korzystania z zasobów (np. doradztwo,  udostępnienie osób, maszyn, 
podwykonawstwo w  danym zakresie, umowa pożyczki środków pieniężnych itp.) 
4.5. określenie czasu w jakim wykonawca będzie mógł dysponować  obcymi zasobami. 
4.6. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich 
udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego 
podmiotu w wykonanie zamówienia, taki zobowiązanie powinno zawierać wyraźne nawiązanie do 
uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.  
4.7. Zobowiązanie musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
przez notariusza. 
5. Wykonawca  nie   może   podlegać  wykluczeniu   z   powodu   niespełniania  warunków, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/w warunek musi 
spełniać każdy z Wykonawców.  

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy 

1.   W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do 
SIWZ ), 

2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 7 do SIWZ), 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 8 do SIWZ), 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3) Wykonawca wraz z ofertą  składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej( załącznik nr 
10a lub 10b do SIWZ). 

 
3. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że:  
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu , wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju,  w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 3.1, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione 
do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem. 

3.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonych dokumentów. 

3.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

4. Inne wymagane dokumenty: 
a) Oświadczenie o obowiązku podatkowym u zamawiającego – (załącznik nr 11 do siwz).  

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 
uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Oświadczenia,   wnioski,   zawiadomienia   oraz   informacje   Zamawiający   i   Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem, lub drogą elektroniczną. 
2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

Gmina Węgliniec  
ul. Sikorskiego 3, 59-940 Wegliniec 
tel. 75 77 11 435 faks 75 77 12 551 

                  e-mail: wegliniec@wegliniec.pl   
3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach przedmiotu zamówienia 

jest p. Halina Grześków tel. 75 77 11 435 wew. 37 
      Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach formalno - prawnych  
       jest p. Barbara Czapiewska  tel. 75 77 11 435 wew. 39. 

VII. Wadium.  

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

VIII.  Termin zwi ązania ofertą 
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 
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IX . Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do 

SIWZ . 
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom, 

załącza do oferty opis części zamówienia, którą powierzy temu podwykonawcy (załącznik nr 
9 do SIWZ). Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać będzie, że Wykonawca nie będzie 
korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 

3. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Do oferty winny być dołączone 
wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz 
oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta musi być sporządzona 
w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne 
usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie 
odrębnego pełnomocnictwa. 

4. Do oferty powinno być dołączone oświadczenie, czy wybór oferty wykonawcy będzie 
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego sporządzone według 
wzoru stanowiącego załącznik nr  11 do siwz. 

5. Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego 
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 3, z 
zastrzeżeniem pkt. 5, 6, 7. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii 
dokumentów.  

6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być 
dołączone do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

7. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno 
jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, 
wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają 
się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do 
oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 
dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem 
przez tego Wykonawcę. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język 
polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. 

10. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez 
osobę lub osoby podpisujące ofertę. 

11. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. 
Wszystkie pole i pozycje tych wzorów powinny być wypełnione.  

12. Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie Wykonawca wydziela i odznacza w 
wybrany przez siebie sposób.  

13. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 
1993r. Dz. U z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) poprzez tajemnice przedsiębiorstwa 
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 
organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do 
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 
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stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których 
mowa w art. 86 ust. 4 pzp. 

15. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu 
zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie 
posiadać następujące oznaczenie: 

„Oferta na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i parkingów w sezonie 
zimowym 2015/2016 - ZADANIE NR _______"(znak sprawy: PR.271.13.2015.ZP) nie 
otwierać przed godziną 11.15  dnia 14 października 2015r. 
16. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres 

Wykonawcy. 

X.   Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Termin składania ofert upływa 14 października 2015r. o godz. 11:00. Oferty złożone po tym 

terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania 
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej 
wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  

2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, do sekretariatu – pokój nr 21. 
Doręczenie oferty do innego miejsca lub pod inny adres niż wskazany nie jest równoznaczne ze 
złożeniem oferty w sposób skuteczny. 

3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 października 2015r. o godz. 11:15, w siedzibie 
Zamawiającego. 

XI.  Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
1. Całkowitą cenę  brutto  oferty,  za wykonanie  przedmiotu  zamówienia  stanowi  wartość 

zamówienia netto wraz z podatkiem od towaru i usług (VAT). 
2. Przy ustalaniu ceny oferty należy przyjąć stawkę podatku  VAT zgodna z ustawą z 2004r. o 

podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.). 
3. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu oferty 

(zał.  Nr  5   do  SIWZ)   całkowitej  ceny brutto  oferty oraz  stawki podatku  VAT. 
4. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.  
5. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza oferty. 
7. Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
8. Oferty będą oceniane dla każdego zadania osobno. 
9. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów dla 

danego zadania. 
10. Oferta powinna obejmować całość zamówienia objętego danym zadaniem. 
11. Cena oferty dla przedsiębiorców 
  
ZADANIE NR 1,4,7,9,11,13,14,15 = cena brutto za jednorazowe odśnieżanie drogi za 1 km +cena 
brutto za jednorazowe posypywanie mieszanka piaskowo-solna za 1 km drogi  
ZADANIE NR 2,5 = cena brutto za jednorazowe odśnieżanie chodnika za 1 km + cena brutto za 
jednorazowe  posypanie piaskiem chodnika za 1km 
ZADANIE NR 3,6,8,10,12  = cena brutto za jednorazowe odśnieżanie parkingu za 1 m2 + cena 
brutto za jednorazowe  posypanie piaskiem parkingu za 1m2 
 
2.W przypadku realizowania zadania jako usługi zleconej na podstawie umowy zlecenia cena 

oferty 
 
ZADANIE NR 1,4,7,9,11,13,14,15  = jednorazowe odśnieżanie drogi za 1 km za wynagrodzenie 
brutto obejmujące podatek  od osób fizycznych oraz należne składki na ZUS (Zleceniobiorcy) + 
nalezne składki ZUS Płatnika (Zleceniodawcy) +jednorazowe posypywanie mieszanka piaskowo-
solną za 1 km drogi  za wynagrodzenie brutto obejmujące podatek  od osób fizycznych oraz 
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należne składki na ZUS (Zleceniobiorcy) + należne składki ZUS Płatnika (Zleceniodawcy)  
ZADANIE NR 2,5 = jednorazowe odśnieżanie chodnika za 1 km za wynagrodzenie brutto 
obejmujące podatek  od osób fizycznych oraz należne składki na ZUS (Zleceniobiorcy) + należne 
składki ZUS Płatnika (Zleceniodawcy) + jednorazowe  posypanie piaskiem chodnika za 1km za 
wynagrodzenie brutto obejmujące podatek  od osób fizycznych oraz należne składki na ZUS 
(Zleceniobiorcy) + należne składki ZUS Płatnika (Zleceniodawcy)  
ZADANIE NR 3,6,8,10,12    = jednorazowe odśnieżanie parkingu za 1 m2 za wynagrodzenie 
brutto obejmujące podatek  od osób fizycznych oraz należne składki na ZUS (Zleceniobiorcy) + 
należne składki ZUS Płatnika (Zleceniodawcy) + jednorazowe  posypanie piaskiem parkingu za 
1m2 za wynagrodzenie brutto obejmujące podatek  od osób fizycznych oraz należne składki na 
ZUS (Zleceniobiorcy) + należne składki ZUS Płatnika (Zleceniodawcy) 
 
3.Jeżeli oferent podlega ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu należy załączyć do oferty 

oświadczenie informujące o podstawie zwolnienia z uiszczania składek na ubezpieczenie 
emerytalne i rentowe. 

4.Wykonawca jest zobowiązany do wypełniania formularza oferty i określenia w nim cen na 
wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Wartości składowe ceny powinny 
zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę. Wszystkie ceny określone 
przez wykonawcę  zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom . 

5.Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 
wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności 
jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych 
ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie  wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących 
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie: 

 a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy 
oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie 
może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę  (Dz.U.Nr 200, poz. 
1679, z późń. zm.) 
 b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów  
6.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.  
7.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje 
Zamawiającego ( składając oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 
11 do siwz) czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub  świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 

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

Oferty oceniane będą w 2 etapach: 
I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 

Oferty niespełniające wymagań określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych i SIWZ zostaną odrzucone. 

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej: 
Cena (koszt) - waga kryterium 97%. 
W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według 
wzoru: C=(C min : C oferty ) × 97 pkt., gdzie Cmin oznacza najniższą cenę, a Coferty cenę badanej 
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oferty. 
Czas rozpoczęcia akcji- waga kryterium 3%  
W kryterium czas rozpoczęcia akcji  ocena punktowa każdej z ofert odbędzie się zgodnie z 
formułą: 
60 minut – 0 punktów 
40 minut – 1 punkt 
30 minut – 2 punkty 
15 minut – 3 punkty 
Zaoferowany czas rozpoczęcia akcji nie może być dłuższy niż 60 minut. Czas rozpoczęcia akcji 
liczony  będzie od wydania dyspozycji wyjazdu od upoważnionego pracownika zamawiającego. 
Oferta Wykonawcy, który zaoferuje czas rozpoczęcia akcji dłużysz niż 60 minut zostanie 
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy jako oferta, której treść nie odpowiada 
Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia. 
W   II   etapie   rozpatrywane   będą   oferty   niepodlegające   odrzuceniu,   złożone   przez 
Wykonawców niepodlegających wykluczeniu. 
 
XIII.    Informacje    o    formalno ściach,   jakie    powinny    zostać    dopełnione po wyborze 
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
Przed podpisaniem umowy, w przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wspólnie 
ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy złożyć Zamawiającemu umowę regulującą 
współpracę tych Wykonawców lub kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
pełnomocnika. 

XIV . Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XV.    Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
Projekt umowy stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. 

XVI.      Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy oraz organizacjom wpisanym 
na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej wobec ogłoszenia 
o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Prawo do wniesienia 
skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przysługuje również Zamawiającemu oraz 
Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. 

2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest zobowiązany na podstawie Ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 Ustawy. W przypadku uznania zasadności 
przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności 
zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w Ustawie dla tej 
czynności. 
Na powyższe czynności nie przysługuje odwołanie, chyba że są to czynności wymienione 
w pkt 3. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający 
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jest zobowiązany na podstawie Ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
4.1. Opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
4.2. Wykluczenia odwołującego z postępowania, 
4.3. Odrzucenia oferty odwołującego. 
4. Odwołanie powinno zawierać następujące elementy: 
4.1. wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami Ustawy, 
4.2. zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
4.3. określać żądanie oraz  
4.4. wskazywać okoliczności faktyczne lub prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.  

7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 
Ustawy, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu a także wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. 

9. Odwołanie wobec innych czynności niż określone w pkt 3. i 8. wnosi się w terminie 5 dni od 
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

10. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się w terminie: 
a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, 
b) miesiąca, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych 

ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
11. Zgodnie z art. 183 ust. 2 Ustawy, Zamawiający może zgłosić wniosek o uchylenie zakazu 

zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą (zwaną dalej „Izbą”) 
orzeczenia. Izba uchyla zakaz zawarcia umowy, jeżeli nie zawarcie umowy mogłoby 
spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane 
z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi  
prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Izba rozpoznaje wniosek w terminie 
5 dni od dnia złożenia wniosku. 

12. Wykonawca zgodnie z art. 185 ust. 2 Ustawy może zgłosić przystąpienie do postępowania 
odwoławczego w terminie 3 dni dnia otrzymania od Zamawiającego kopii odwołania, 
wskazując stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby 
w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub  odwołujący może zgłosić opozycję 
przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. 

13. Zamawiający ma możliwość wniesienia odpowiedzi na odwołanie. Odpowiedź ta może zostać 
wniesiona na piśmie lub ustanie do protokołu.  Zamawiający może uwzględnić odwołanie w 
całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu. W takiej sytuacji Izba jest zobligowana 
umorzyć postępowanie odwoławcze z zastrzeżeniem sytuacji, gdy  w postępowaniu 
wywołanym wniesieniem odwołania po stronie Zamawiającego przystąpił inny wykonawca i 
działając na podstawie art. 186 ust. 3 Ustawy wniesie sprzeciw przeciwko uwzględnieniu 
odwołania w całości. W takiej sytuacji Izba rozpoznaje  wniesione odwołanie. 

14. Na podstawie art. 187 ust. 8 Ustawy, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia 
rozprawy, w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie 
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odwołania nastąpi przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90% wpisu. 
15. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, 
wnoszona za pośrednictwem Prezesa Izby. 

16. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego 
jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom 
przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać: 

16.1.oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, 
16.2.przytoczenie zarzutów z ich zwięzłym uzasadnieniem, 
16.3.wskazanie dowodów, 
16.4.wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

XVII.    Informacje administracyjne.  

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: 
- ze strony internetowej Zamawiającego www.wegliniec.pl, 
- osobiście, pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, Wydział Planowania i Rozwoju- 

pokój nr 11, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec. Wnioski o przekazanie SIWZ należy 
składać: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59 – 940 Węgliniec lub faxem: (0 
75) 77 12 551. 

- listem poleconym za zaliczeniem pocztowym, uwzględniającym koszty przesyłki. 
Opłata za formularz SIWZ wynosi 10,00 zł – wpłata na konto nr 12 8382 0001 2600 0648 
3000 0010 z dopiskiem – „opłata za SIWZ”. 

Wykaz załączników:  
 
Załącznik nr 1 – Karta drogowa – protokół odbioru zimowego utrzymania  
Załącznik nr 2 -  Wykaz  dróg oraz długości odcinków do odśnieżania i posypywania  
Załącznik nr 3 – Wykaz chodników  
Załącznik nr 4 – Wykaz parkingów 
Załącznik nr 5 –  formularz oferty 
Załącznik nr 6 –  oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Załącznik nr 7 –  wykaz narzędzi  
Załącznik nr 8 –  oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania 
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Załącznik nr 9  - informacja, którą część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. 
Załącznik nr 10 a i 10 b – wzór informacji, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5) ustawy Prawo 

zamówień publicznych 
Załącznik nr 11 - wzór oświadczenia dotyczącego powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego  
 
Załącznik nr 12 -  projekt umowy. 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  
Znak sprawy PR.271.13.2015.ZP 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/* 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 

 
Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani*……………………………………………………………..…………………. 
 
działając w imieniu i na rzecz :………………………………………………………………………………………….. 
 
NIP*……………………………………..REGON* ……………………………………………….. 
 
Tel………………………………………...Fax………………………………………………………… 
w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
oferuję realizację zamówienia na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i 
parkingów w sezonie zimowym, 2015/2016” (znak sprawy PR.271.13.2015.ZP), za następującą cenę ryczałtową: 
 
ZADANIE NR 1 – WĘGLINIEC DROGI  

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

Ilość 

 

Cena brutto za 
1 km 

szacunkowa 
częstotliwość  

 
Wartość brutto 

4x5x6 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1. 
odśnieżanie dróg   km 11,104  

 12 
 

2. 
posypywanie mieszanką 
piaskowo-solną  

km 11,104  
10 

 

Razem cena oferty 

 

 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
ZADANIE NR 2 – WĘGLINIEC – CHODNIKI   

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

Ilość 

 

Cena brutto za 
1 km 

szacunkowa 
częstotliwość  

 
Wartość brutto 

4x5x6 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1. 
odśnieżanie chodników   km 3,750  

 10 
 

2. 
posypywanie piaskiem  km 3,750  

10 
 

Razem cena oferty 

 

 
 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
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ZADANIE NR 3 – WĘGLINIEC - PARKINGI  

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

Ilość 

 

Cena brutto za 
1 m2 

szacunkowa 
częstotliwość  

 
Wartość brutto 

4x5x6 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1. 
odśnieżanie parkingów   m2 3 980  

 5 
 

2. 
posypywanie piaskiem  m2 3 980  

5 
 

Razem cena oferty 

 

 
 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
 
ZADANIE NR 4 – RUSZÓW  -DROGI 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

Ilość 

 

Cena brutto za 
1 km i 1 m2 

szacunkowa 
częstotliwość  

 
Wartość brutto 

4x5x6 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1. 
odśnieżanie dróg   km 11,565  

 10 
 

2. 
posypywanie mieszanką 
piaskowo-solną  

km 11,565  
4 

 

Razem cena oferty 

 

 
 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
 
ZADANIE NR 5 – RUSZÓW  -CHODNIKI 

Lp. 

Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km i 
Za 1 m2 

szacunkowa 
częstotliwość  

 
Wartość brutto 
4x5x 6 

1 2 3 4 5 6 
 

7 
 

1. 
odśnieżanie chodników km 0,25  

3 
 

2. 
posypywanie piaskiem  km 0,25  

2 
 

Razem cena oferty 

 

 
 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
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ZADANIE NR 6 – RUSZÓW - PARKINGI  

Lp. Wyszczególnienie Jednostk
a miary 

Ilość 

 

Cena 
brutto za 

1 m2 

szacunkowa 
częstotliwość  

 
Wartość brutto 

4x5x6 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1. 
odśnieżanie parkingów   m2 960  

7 
 

2. 
posypywanie piaskiem  m2 960  

2 
 

Razem cena oferty 

 

 
 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
 
ZADANIE NR 7 – CZERWONA WODA  - DROGI 

Lp. Wyszczególnienie Jednostk
a miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km i 1 

m2 

szacunkowa 
częstotliwość  

 
Wartość brutto 

4x5x 6 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1. 
odśnieżanie dróg   km 26,491  

10 
 

2. 
posypywanie mieszanką 
piaskowo-solną  

km 26,491  
5 

 

Razem cena oferty 

 

 
 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
 
 
ZADANIE NR 8 – CZERWONA WODA  - PARKINGI  

Lp. Wyszczególnienie Jednostk
a miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 m2 

szacunkowa 
częstotliwość  

 
Wartość brutto 

4x5x 6 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1. 
odśnieżanie parkingów   m2 1 130  

3 
 

2. 
posypywanie parkingów 
piaskiem  

m2 1 130  
2 

 

Razem cena oferty 

 

 
 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
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ZADANIE NR 9  – STARY WĘGLINIEC  - DROGI 

Lp. Wyszczególnienie Jednostk
a miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km i 1 

m2 

szacunkowa 
częstotliwość  

 
Wartość brutto 

4x5x 6 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1. 
odśnieżanie dróg   km 17,037  

10 
 

2. 
posypywanie mieszanką 
piaskowo-solną  

km 17,037  
3 

 

Razem cena oferty 

 

 
 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
 
ZADANIE NR 10  – STARY WĘGLINIEC  - PARKINGI 

Lp. 

Wyszczególnienie Jednost
ka 
miary 

Ilość 

 

Cena 
brutto za 1 
km i 1 m2 
 

szacunkowa 
częstotliwość  

 
Wartość brutto 
4x5x 6 

1 2 3 4 5 6 
 

7 
 

1. 
odśnieżanie parkingów     m2 537  

3 
 

2. 
posypywanie parkingów 
piaskiem  

m2 537  
2 

 

Razem cena oferty 

 

 
 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 

ZADANIE NR 11  – PIASECZNA  - DROGI 

Lp. Wyszczególnienie Jednostk
a miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km i 

1m2 

szacunkowa 
częstotliwoś

ć  

 
Wartość brutto 

4x5x6 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1. 
odśnieżanie dróg   km 8,841  

10 
 

2. 
posypywanie mieszanką 
piaskowo-solną  

km 8,841  
3 

 

Razem cena oferty 

 

 
 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
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ZADANIE NR 12  – PIASECZNA  - PARKINGI 

Lp. Wyszczególnienie Jednostk
a miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km i 

1m2 

szacunkowa 
częstotliwość  

 
Wartość brutto 

4x5x 6 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1. 
odśnieżanie parkingów   m2 120  

5 
 

2. 
posypywanie parkingów 
piaskiem  

m2 120  
2 

 

Razem cena oferty 

 

 
 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
 
ZADANIE NR 13  – JAGODZIN  - DROGI 

Lp. Wyszczególnienie Jednostk
a miary 

Ilość Cena brutto 
za 1 km 

szacunkowa 
częstotliwość  

 
Wartość brutto 

4x5x 6 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1. 
odśnieżanie dróg   km 10,938  

10 
 

3. 
posypywanie mieszanką 
piaskowo-solną  

km 10,938  
3 

 

Razem cena oferty 

 

 
 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
 
ZADANIE NR 14  – KOŚCIELNA WIEŚ I OKRĄGLICA  -DROGI 

Lp. Wyszczególnienie Jednostk
a miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

szacunkowa 
częstotliwość  

 
Wartość brutto 

4x5x6 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1. 
odśnieżanie dróg   km 10,91  

8 
 

2. 
posypywanie mieszanką 
piaskowo-solną  

km 10,91  
2 

 

Razem cena oferty 

 

 
 
 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
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ZADANIE NR 15  – ZIELONKA  - DROGI 

Lp. Wyszczególnienie Jednostk
a miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

szacunkowa 
częstotliwość  

 
Wartość brutto 

4x5x 6 

1 2 3 4 5 6 
 

7 

1. 
odśnieżanie dróg   km 2,5  

10 
 

2. 
posypywanie mieszanką 
piaskowo-solną  

km 2,5  
2 

 

Razem cena oferty 

 

 
 
 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 

1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zapoznaliśmy się z 
przedmiotem zamówienia w terenie.  

2.Oświadczamy, że załączony do specyfikacji projekt umowy akceptujemy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 
naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

3.Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty 
4.Oświadczamy, iż pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
5.Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego za składanie 

fałszywych dokumentów i oświadczeń.  
 
Nasz NIP __________________________   
Do oferty dołączamy załączniki wymienione w ” Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia”. 
 
__________________dnia_______________                               _____________________ 
        miejscowość                                                                                 podpis upoważnionego 
                                                                                                                  przedstawiciela 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  
Znak sprawy PR.271.13.2015.ZP 

 
 
FORMULARZ OFERTY DLA OSÓB FIZYCZNYCH NIE PROWADZ ĄCYCH 
DZIAŁALNO ŚCI GOSPODARCZEJ 
 
 
_________________ 
 Pieczęć firmowa wykonawcy 
(pełna nazwa i adres firmy)                                                                                            
       Burmistrz Gminy i Miasta  
                                                                                                     w Węglińcu 
    
 
w odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
oferuję realizację zamówienia na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i 
parkingów w sezonie zimowym, 2015/2016” (znak sprawy PR.271.13.2015.ZP), za następującą cenę : 
 
ZADANIE NR 1 – WĘGLINIEC DROGI  

Lp. Wyszczególnienie Jednos
tka 

miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

 

Koszt 
pracodawcy 

(ZUS) 

Cena brutto z 
kosztem 

pracodawcy 
5+6 

szacunkow
a 

częstotliwo
ść  

Wartość 
brutto 
4x7x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1. 
odśnieżanie dróg   km 11,104  

   12  

2. 

posypywanie 
mieszanką 
piaskowo-solną  

km 11,104  
  10  

Razem cena oferty 

 

 
 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
ZADANIE NR 2 – WĘGLINIEC – CHODNIKI   

Lp. Wyszczególnienie Jedno
stka 

miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

 

Koszt 
pracodawcy 

(ZUS) 

Cena brutto 
z kosztem 

pracodawcy 
5+6 

szacunko
wa 

częstotliw
ość  

Wartość 
brutto 
4x7x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1. 
odśnieżanie 
chodników 

  km 3,750  
  10  

2. 

posypywanie 
piaskiem  

km 3,750  
  10  

Razem cena oferty 

 

 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
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ZADANIE NR 3 – WĘGLINIEC - PARKINGI  

Lp. Wyszczególnienie Jedno
stka 

miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

 

Koszt 
pracodawcy 

(ZUS) 

Cena brutto 
z kosztem 

pracodawcy 
5+6 

szacunko
wa 

częstotliw
ość  

Wartość 
brutto 
4x7x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1. 

 

odśnieżanie 
parkingów 

  m2 3 980  
  5  

2. 

posypywanie 
piaskiem  

m2 3 980  
  5  

Razem cena oferty 

 

 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
ZADANIE NR 4 – RUSZÓW  -DROGI 

Lp. Wyszczególnienie Jedno
stka 

miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

 

Koszt 
pracodawcy 

(ZUS) 

Cena brutto 
z kosztem 

pracodawcy 
5+6 

szacunko
wa 

częstotliw
ość  

Wartość 
brutto 
4x7x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1. 
odśnieżanie dróg   km 11,565  

  10  

2. 

posypywanie 
mieszanką 
piaskowo-solną  

km 11,565  
  4  

Razem cena oferty 

 

 
 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
ZADANIE NR 5 – RUSZÓW  -CHODNIKI 

Lp. Wyszczególnienie Jedno
stka 

miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

 

Koszt 
pracodawcy 

(ZUS) 

Cena brutto 
z kosztem 

pracodawcy 
5+6 

szacunko
wa 

częstotliw
ość  

Wartość 
brutto 
4x7x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1. 

 

odśnieżanie 
chodników 

km 0,25  
  3  

2. 

posypywanie 
piaskiem  

km 0,25  
  2  

Razem cena oferty 

 

 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
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ZADANIE NR 6 – RUSZÓW - PARKINGI  

Lp. Wyszczególnienie Jedno
stka 

miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

 

Koszt 
pracodawcy 

(ZUS) 

Cena brutto 
z kosztem 

pracodawcy 
5+6 

szacunko
wa 

częstotliw
ość  

Wartość 
brutto 
4x7x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1. 

 

odśnieżanie 
parkingów 

  m2 960  
  7  

2. 

posypywanie 
piaskiem  

m2 960  
  2  

Razem cena oferty 

 

 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
ZADANIE NR 7 – CZERWONA WODA  - DROGI 

Lp. Wyszczególnienie Jedno
stka 

miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

 

Koszt 
pracodawcy 

(ZUS) 

Cena brutto 
z kosztem 

pracodawcy 
5+6 

szacunko
wa 

częstotliw
ość  

Wartość 
brutto 
4x7x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1. 
odśnieżanie dróg   km 26,491  

  8  

2. 

posypywanie 
mieszanką 
piaskowo-solną  

km 24,291  
  5  

Razem cena oferty 

 

 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
ZADANIE NR 8 – CZERWONA WODA  - PARKINGI  
 

Lp. Wyszczególnienie Jedno
stka 

miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

 

Koszt 
pracodawcy 

(ZUS) 

Cena brutto 
z kosztem 

pracodawcy 
5+6 

szacunko
wa 

częstotliw
ość  

Wartość 
brutto 
4x7x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1. 
odśnieżanie 
parkingów 

  m2 1 130  
  3  

2. 

posypywanie 
parkingów piaskiem  

m2 1 130  
  2  

Razem cena oferty 

 

 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
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ZADANIE NR 9  – STARY WĘGLINIEC  - DROGI 

Lp. Wyszczególnienie Jedno
stka 

miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

 

Koszt 
pracodawcy 

(ZUS) 

Cena brutto 
z kosztem 

pracodawcy 
5+6 

szacunko
wa 

częstotliw
ość  

Wartość 
brutto 
4x7x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1. 
odśnieżanie dróg   km 17,037  

  8  

2. 

posypywanie 
mieszanką 
piaskowo-solną  

km 17,037  
  3  

Razem cena oferty 

 

 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
ZADANIE NR 10  – STARY WĘGLINIEC  - PARKINGI 

Lp. Wyszczególnienie Jedno
stka 

miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

 

Koszt 
pracodawcy 

(ZUS) 

Cena brutto 
z kosztem 

pracodawcy 
5+6 

szacunko
wa 

częstotliw
ość  

Wartość 
brutto 
4x7x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1. 
odśnieżanie 
parkingów 

    
m2 

537  
  3  

2. 

posypywanie 
parkingów piaskiem  

m2 537  
  2  

Razem cena oferty 

 

 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
 
ZADANIE NR 11  – PIASECZNA  - DROGI 

Lp. Wyszczególnienie Jedno
stka 

miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

 

Koszt 
pracodawcy 

(ZUS) 

Cena brutto 
z kosztem 

pracodawcy 
5+6 

szacunko
wa 

częstotliw
ość  

Wartość 
brutto 
4x7x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1. 
odśnieżanie dróg   km 8,841  

  8  

2. 

posypywanie 
mieszanką 
piaskowo-solną  

km 8,841  
  3  

Razem cena oferty 

 

 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
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ZADANIE NR 12  – PIASECZNA  - PARKINGI 

Lp. Wyszczególnienie Jedno
stka 

miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

 

Koszt 
pracodawcy 

(ZUS) 

Cena brutto 
z kosztem 

pracodawcy 
5+6 

szacunko
wa 

częstotliw
ość  

Wartość 
brutto 
4x7x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1. 
odśnieżanie 
parkingów 

  m2 120  
  5  

2. 

posypywanie 
parkingów piaskiem  

m2 120  
  2  

Razem cena oferty 

 

 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
ZADANIE NR 13  – JAGODZIN  - DROGI 

Lp. Wyszczególnienie Jedno
stka 

miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

 

Koszt 
pracodawcy 

(ZUS) 

Cena brutto 
z kosztem 

pracodawcy 
5+6 

szacunko
wa 

częstotliw
ość  

Wartość 
brutto 
4x7x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1. 
odśnieżanie dróg   km 10,938  

 8   

2. 

posypywanie 
mieszanką 
piaskowo-solną  

km 10,938  
 3   

Razem cena oferty 

 

 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
 
ZADANIE NR 14  – KOŚCIELNA WIEŚ I OKRĄGLICA  -DROGI 

Lp. Wyszczególnienie Jedno
stka 

miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

 

Koszt 
pracodawcy 

(ZUS) 

Cena brutto 
z kosztem 

pracodawcy 
5+6 

szacunko
wa 

częstotliw
ość  

Wartość 
brutto 
4x7x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1. 
odśnieżanie dróg   km 10,91  

  6  

2. 

posypywanie 
mieszanką 
piaskowo-solną  

km 10,91  
  2  

Razem cena oferty 

 

 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
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ZADANIE NR 15  – ZIELONKA  - DROGI 

Lp. Wyszczególnienie Jedno
stka 

miary 

Ilość 

 

Cena brutto 
za 1 km 

 

Koszt 
pracodawcy 

(ZUS) 

Cena brutto 
z kosztem 

pracodawcy 
5+6 

szacunko
wa 

częstotliw
ość  

Wartość 
brutto 
4x7x8 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 

1. 
odśnieżanie dróg   km 2,5  

  8  

2. 

posypywanie 
mieszanką 
piaskowo-solną  

km 2,5  
  2  

Razem cena oferty 

 

 
CZAS ROZPOCZECIA AKCJI  ______________________ 
 
 
Oferowana cena,  jest stała i nie podlega negocjacji na czas trwania umowy. 
 
Imi ę i nazwisko_______________________adres_________________________________ 
 
Data i miejsce urodzenia_______________________________________________________ 
 
Imiona rodziców_____________________________________________________________ 
 
Seria i nr dow. os._____________________ PESEL_________________________________ 
 
NIP________________________________ Nazwa Kasy Chorych______________________ 
 
Nr telefonu __________________________ 
 
1.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zapoznaliśmy się z 

przedmiotem zamówienia w terenie. 
2.Oświadczamy, że załączony do specyfikacji projekt umowy akceptujemy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

3.Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty 
4.Oświadczamy, iż pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 
5. Oświadczamy, że jesteśmy świadomi odpowiedzialności wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego za składanie 

fałszywych dokumentów i oświadczeń.  
6.Oświadczam, że z tytułu wykonywanej umowy zlecenia podlegam/ nie podlegam obowiązkowi ubezpieczenia 

społecznego (jeżeli nie podlega proszę napisać dlaczego) _______________________________________ 
 
     
__________________dnia_______________                               _____________________ 
        miejscowość                                                                                 podpis upoważnionego    
                                                                                                           przedstawiciela 
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   Załącznik nr 6 do SIWZ  
Znak sprawy PR.271.13.2015.ZP 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

OŚWIADCZENIE  

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i parkingów w 
sezonie zimowym 2015/2016- ZADANIE NR _________________” (znak sprawy 
PR.271.13.2015.ZP), oświadczam (y), że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2014r. 
poz. 1232 z późn. zm.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania 
Wykonawcy * 

 

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik 
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Załącznik nr 7 do SIWZ  

Znak sprawy PR.271.13.2015.ZP 
 

 
 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy 
usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacja o podstawie 

dysponowania tymi zasobami  
 

L.P. Numer 
zadania 

Typ 
pojazdu 
i marka 

Nr 
rejestracyj

ny 

Rok 
produkcji 

Data 
ważności 

dopuszczenia 
do ruchu 

Podstawa 
dysponowania 

1. 
 

      
 
 

2. 
 

      
 
 

3. 
 

      
 
 

4. 
 

      
 
 

5. 
 

      
 
 

6. 
 

      
 
 

7. 
 

      
 
 

8.  
 

      
 
 

 
 

 
Data 

 
Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 
reprezentowania Wykonawcy * 

* w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik 
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Załącznik nr 8 do SIWZ  
Znak sprawy PR.271.13.2015.ZP 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*  

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani ................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
na wykonanie zadania pn. : „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i parkingów 
w sezonie zimowym 2015/2016 - ZADANIE NR _____________________” (znak sprawy 
PR.271.13.2015.ZP),  oświadczam (y), że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu 
niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2014r. , poz. 1232 z późn. zm. )  

 
 
 
 
 
 
 

Data Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania 
Wykonawcy * 

 

• w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa i 
podpisuje każdy z Wykonawców 
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Załącznik nr 9 do SIWZ  
Znak sprawy PR.271.13.2015.ZP 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 

Informacja, któr ą część zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom. 

Zakres usług wykonywanych przez podwykonawcę 
 
Lp. 
 

Zakres usług wykonywanych przez podwykonawcę 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Data 

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) uprawnionej(-ych) do 
reprezentowania Wykonawcy * 

• w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie podpisuje Pełnomocnik 
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Załącznik nr 10a do SIWZ 
Znak sprawy PR.271.13.2015.ZP 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 
 
 

 
 

LISTA PODMIOTÓW NALE ŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ  
 

 
 
 
 

Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani .................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:  
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i parkingów w sezonie zimowym 2015/2016- 
ZADANIE NR _____________________” (znak sprawy PR.271.13.2015.ZP),   oświadczam(y), 
że należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2014r., poz. 1232 z późn. zm.), w skład której wchodzą 
następujące podmioty: 
……………………………………………………..…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………….. 
……………...……...…........................ 
 
 
 
 
 
 
 

Data Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania 
Wykonawcy * 
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Załącznik nr 10 b do SIWZ 
Znak sprawy PR.271.13.2015.ZP 

___________________________ 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 
 
 

 
 

INFORMACJA 
 
 
 
Ja, niżej podpisany/my, niżej podpisani .................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 
.................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na:  „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i parkingów w sezonie 
zimowym 2015/2016 ZADANIE NR _____________________” (znak sprawy 
PR.271.13.2015.ZP),  informuję/informujemy, że nie należę/ nie należymy do grupy 
kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. 
U. 2014r., poz. 1232 z późń. zm.). 

 

Data  
 
Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy * 
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Załącznik nr 11 do SIWZ 
Znak sprawy PR.271.13.2015.ZP 

 
 

___________________________ 

/Pieczęć adresowa Wykonawcy/ 
 
  

OŚWIADCZENIE O OBOWI ĄZKU PODATKOWYM U 
ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 

Składając ofertę do przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 

Zimowe utrzymanie dróg gminnych, chodników i parkingów w sezonie zimowym 
2015/2016 ZADANIE NR _____________________” (znak sprawy 

PR.271.13.2015.ZP),   

 

Oświadczamy, że wybór mojej/ naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i 

usług* 

1. Oświadczamy, że wybór mojej/ naszej oferty będzie prowadził do powstania u 
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług* 

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył : 

a)___________________ 

b)__________________ 

objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła  
______________________________ zł  

 

 
Data 

Podpis i pieczątka imienna osoby(osób) 
uprawnionej (ych) do reprezentowania 
Wykonawcy * 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 12 do SIWZ  
Znak sprawy PR.271.13.2015.ZP 

 
UMOWA  nr                    / 2015 

 
 
zawarta w dniu ...................................... w Węglińcu pomiędzy: 
1.Gminą Węgliniec z siedzibą: ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec reprezentowaną przez: 
Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec  - Stanisława Mikołajczyka  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy i Miasta –  Jolanty Zawisza  
zwaną w treści umowy Zamawiającym 

a 

2.............................................................................................................................. 

z siedzibą: 

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

reprezentowaną przez : 

1............................................................................................................................................ 

2............................................................................................................................................ 

zwanym dalej  Wykonawcą, 

 została zawarta umowa o następującej treści : 
  

§ 1 

1.W trybie zamówienia publicznego – przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca do 
realizacji zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów  __________________( dane 
zadania)  

2.Szczegółowy opis  zamówienia zawiera oferta stanowiąca załącznik nr 1 do umowy. 

3.Miejsce świadczenia usług określonych w ust.1 obejmuje teren: 

 

--..................................................... 

 
 
* (odpowiednio -  zgodnie ze złożoną ofertą (oferty częściowe) i wynikiem przetargu) 

3.Wykaz dróg (i ulic) gminnych, parkingów i chodników oraz długości odcinków do 
odśnieżania i posypywania  określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy stanowiący jej 
integralną część. 

 

§ 2 
1.Wykonawca będzie prowadził zimowe utrzymanie dróg (i ulic), chodników, parkingów  w 

okresie zimowym 2015/2016 

2.Rozpoczęcie zimowego utrzymania na drogach (i ulicach) nastąpi: od dnia podpisania 
umowy. 

3.Zakończenie zimowego utrzymania na drogach (i ulicach) nastąpi: 30 kwietnia 2016r. 
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§ 3 
Piasek i sól do realizacji zamówienia zapewnia Wykonawca. 

§ 4 

1.Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania sprzętu w stałej gotowości technicznej i świadczenia 
usług (w razie konieczności również przez 24 godziny na dobę)  w okresie obowiązywania  i 
realizacji niniejszej umowy. 

2.W razie powstania awarii lub innych istotnych przyczyn uniemożliwiających wykonanie usług  
objętych umową, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i zapewni wykonawstwo 
zastępcze.   

§ 5 
Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonywanie usług objętych umową na wezwanie 
telefoniczne lub ustne pracownika Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec lub sołtysa o wskazanej 
godzinie, lecz nie później niż w ciągu 60 minut licząc od godziny wezwania. 

§ 6 

Wykonawca jest  zobowiązany do meldowania Zamawiającemu o realizacji poszczególnych 
zadań, stwierdzonych utrudnieniach, zmianach warunków atmosferycznych, wypadkach i 
innych ważniejszych wydarzeniach telefonicznie lub  osobiście, 

§ 7 
1.Wynagrodzenie Wykonawcy za zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016, 

skalkulowane zostanie według stawek jednostkowych w wysokości iloczynu ceny 
odpowiednio za 1 km odśnieżania, za 1 km posypywania i za 1m2 posypywania i 
odśnieżania i ilość faktycznie zrealizowanych  kilometrów. 

2.Ustala się następujące stawki za zimowe utrzymanie dróg  

__________________________________________________________ 

 

3.Ustala się następujące stawki za zimowe utrzymanie chodników 

__________________________________________________________ 

4.Ustala się następujące stawki za zimowe utrzymanie parkingów  

__________________________________________________________ 

 

§ 8 

1.Rozliczenie za zimowe utrzymanie dróg dokonywane będzie w okresach miesięcznych na 
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

2.Podstawę do wystawienia faktury stanowić będą załączone do niej pisemne potwierdzenie 
przez pracownika Urzędu Gminy i Miasta Węgliniec i sołtysa wsi prawidłowości 
wykonania prac i ich zakresu. 

3.Potwierdzenie wykonania zleconej usługi następuje w dniu jej realizacji w protokole 
odbioru podpisanym przez sołtysa i zaakceptowanym przez pracownika Gim Węgliniec , 
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. W/w 
protokół podpisany przez sołtysa , w innym dniu niż była realizowana usługa nie będzie 
uwzględniony w rozliczeniu, o którym mowa w pkt. 2. 

4.Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT, wystawionej 
raz w miesiącu. Faktura powinna być adresowana do Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 
59-940 Węgliniec. 
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§ 9 
1.Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych. 

2.Kary te będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach: 
a)Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn za 

które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za cały 
przedmiot umowy. 

b) Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne za nieterminowe wykonanie 
przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1  

c)Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych określonych w ust.2, strony zastrzegają 
sobie możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających  z 
postanowień Kodeksu Cywilnego. 

 
§ 10 

Nadzór i koordynację zimowego utrzymania dróg ze strony Zamawiającego sprawuje 
Wydział Infrastruktury Komunalnej, Ochrony Środowiska  i Gospodarki Gruntami Urzędu 
Gminy i Miasta Węgliniec 

 
§ 11 

W razie niewywiązywania się z warunków umowy lub niewłaściwego wykonywania prac 
przy zimowym utrzymaniu dróg przez Wykonawcę, Zamawiający może rozwiązać umowę 
bez zachowania terminu wypowiedzenia określonego w ust.1 niniejszej umowy,  tj. w trybie 
natychmiastowym. 

§ 12 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 
zmiany zawartej umowy dotyczące : 

2.1.terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących 
okoliczności: 
 

a) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków 
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 
przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 
szkody o znacznych rozmiarach, 

b) w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur 
administracyjnych oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na 
terminy realizacji zamówienia, 

c) wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, 
d) działania siły wyższej, 
e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron, 
f) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są 
korzystne dla Zamawiającego. 

2.2.wzrostu/obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 w przypadku 
zmiany stawek podatku dochodowego/lub stawek podatku od towarów i usług.  

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 
3.1.Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. 
zmiana numeru rachunku bankowego); 
3.3.Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami 
 

4.Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez 
Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego 
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wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem 
do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 
5.Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może 
nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 
6.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem 
nieważności. 

§ 13 
1.Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest 

właściwy w/g siedziby Zamawiającego Sąd Rejonowy W Zgorzelcu. 

2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Ustawy o 
Zamówieniach Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3.Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze przekazuje się 
Zamawiającemu,  a 1 egzemplarz Wykonawcy. 
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