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Rozdział 1
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie; ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo, tel. fax.; 086 272
88 58, e-mail : zdpgraj27@o2.pl
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza SIWZ oznaczona jest nr ZDP 343- 16/09.
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym winni powoływać się na wyżej podane
oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
3.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych dla realizacji
usług (Dz.U. 2007.223.1655 t. j. z póż. zm.) zwanej dalej „ustawa PZP”.
3.2. Ilekroć w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców użyte jest pojęcie „ustawa PZP”, należy
przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.
3.3. Zamówienie będzie finansowane ze środków krajowych pochodzących z budżetu powiatu
grajewskiego
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu i zwalczaniu
śliskości zimowej dróg powiatowych na terenie powiatu
Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 90620000-9.
4.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
4.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4.5. Zamawiający nie wyklucza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o ile zaistnieją
okoliczności, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.
5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamówienie należy zrealizować:
od 15.11.2009r. do 15.03.2010r.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH
SPEŁNIANIA
6.1.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust.1
Ustawy PZP i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP oraz spełniający
niżej określone warunki udziału w postępowaniu.
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6.1.1. Wymagania określone w pkt 6.1. mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.
6.1.2. Informacje potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu winny być
przedstawione na formularzach zawartych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
6.2. Warunki udziału w postępowaniu:
Informacje potwierdzające spełnienie warunków szczegółowych udziału w postępowaniu
winny być przedstawione zgodnie z formularzami załączonymi do niniejszego Rozdziału.
Minimalne warunki udziału w postępowaniu są następujące:
6.2.1. Potencjał techniczny :
 samochody ciężarowe z pługiem czołowym typu średniego – 2 szt.,
 spycharka – min. 95 KM z pługiem bocznym – 3 szt.,
 spycharka – 75 KM z pługiem bocznym – 3 szt.,
 koparko – ładowarka CAT 428 D lub o analogicznych parametrach z pługiem czołowym
– szt. 1,
 ciągnik o mocy min. 80 KM z pługiem przednim skośnym – 2 szt.,
 piaskarko - solarka na nośniku samochodowym z pługiem odśnieżnym skośnym średnim
o ładowności min. 4 ton – 1 szt., (mieszankę piaskowo solną zapewni ZDP).
Wymagane jest zrealizowanie min. jednej umowy w zakresie zimowego utrzymania dróg w okresie
ostatnich trzech lat.
Zaleca się aby Wykonawca zapoznał się z siecią dróg powiatowych w celu właściwego
przygotowania oferty.
7. DOKUMENTY I OSWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA
SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW
7.1. Dla potwierdzenia spełnienia, określonych w pkt. 6.1. ustawy Pzp, Wykonawcy powinni
przedłożyć niżej wymienione dokumenty .
7.1.1.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, zgodne z
treścią Formularza (załącznik nr 4).
7.1.2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
7.2. Na potwierdzenie spełniania warunków opisanych w pkt 6.2. Wykonawcy powinni przedłożyć
następujące dokumenty:
1) Wykaz sprzętu na załączonym druku („Potencjał techniczny” - zał. nr 2);
2) Wykaz ważniejszych robót ZUD na załączonym druku (min. realizacja jednej umowy w
okresie ostatnich 3 lat - zał. nr 3);
7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 7.1.2. – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma on
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
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7.4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3., zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
7.5. Dokumenty, o których mowa w pkt 7.3. i 7.4. powinny być wystawione nie wcześniej niż
odpowiadające im dokumenty określone w pkt 7.1.2.
7.6. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców
warunków winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być
sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką
osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę.
8.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę,
wówczas oferty zostaną odrzucone.
8.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8.3. Oferta wraz ze stanowiącym jej integralną część – formularzem ofertowym oraz z
załącznikami zgodnie z pkt. 7, powinna być wypełniona przez Wykonawcę bez wyjątku i
dokonywania w nim zmian.
8.4. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy,
winny być sporządzone w języku polskim, o treści zgodnej z tymi wzorami.
8.5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8.6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. Dokument nieczytelny
Zamawiający uzna za niebyły.
8.8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę.
8.9. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na
język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
8.10. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób
nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą
połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje
podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
8.11. Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym
opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone „odśnieżanie dróg powiatowych” nie
otwierać przed 19.10.2009r. godz. 10 50 oraz nazwą i adresem Zamawiającego. Koperta
wewnętrzna powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy. Koperta zewnętrzna powinna być
oznaczona hasłem jak koperta zewnętrzna. Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg
Powiatowych w Grajewie do dnia 19.10.2009r. do godz. 900.
8.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej
oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności
przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być
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opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem:
„ZMIANA".
9.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

9.1. Wykonawca przedstawi ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę na okres ważności
umowy, które nie będą podlegały zmianom.
9.2. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do Formularzy cenowych.. Wszystkie
błędy ujawnione w SIWZ i załącznikach Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed
terminem składania ofert.
9.3. Wykonawca winien wyliczyć wielkość podatku WAT w oparciu o stawki podatku
obowiązujące w Polsce. Dla tego rodzaju prac obowiązuje 7% stawka podatku WAT.
9.4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Nie wymaga się wzniesienia wadium.
11.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

11.1. Oferty powinny być złożone w Siedzibie Zamawiającego przy ulicy Fabrycznej 4 w pokoju
nr 100 (parter) - SEKRETARIAT, w terminie do 19.10.2009 r. do godziny 900
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w Siedzibie Zamawiającego przy ulicy Fabrycznej B w pokoju nr 103,
w dniu 19.10.2009 r., o godzinie 1050.
11.3. Otwarcie ofert jest jawne.
11.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
12.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ

12.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
12.2 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 oferta, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu, o
którym mowa w pkt. 12.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni
12.3 Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
12.4 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.

KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA

13.1

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
wyłącznie kryterium ceny.
- cena oferty „C” – 100% (100% = 100 pkt)
Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym
kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
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13.2.
13.3.

13.4.
13.5.

13.6.
14.

C Cmin x 100 pkt
Co
gdzie: C min – cena brutto oferty najtańszej
C o – cena brutto oferty ocenianej
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w
ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
niniejszej Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród
rozpatrywanych ofert za realizację przedmiotu zamówienia.
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców,
którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
złożonych ofert zawierającym punktację przyznana ofertom,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
odrzucenia,
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia.
Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści równie. na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY.

14.1.1. Wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia zawarte zostały w projekcie umowy
stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji.
15.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1. Nie stosuje się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

16.1. Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub
może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.
16.2. Przed upływem terminu do składania ofert środki ochrony prawnej przysługują równie.
organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
16.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ – w terminie 7 dni od
dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
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Pozostałe protesty wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę ich wniesienia.
16.4. Protest powinien:
1) wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,
2) zawierać żądanie Protestującego,
3)zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych
uzasadniających wniesienie protestu.
16.5 Zamawiający rozstrzyga protesty na zasadach określonych w art. 183 ustawy PZP.
17.

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA WYJASNIEŃ
TRESCI SIWZ

17.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy będą przekazywać pisemnie lub faksem nr 086 272-88-58. Zamawiający
wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę pisemnie lub faksem faktu
otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż. pisemna, a na zadanie
Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
17.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Pytania należy kierować na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie
ul. Fabryczna 4
19-203 Grajewo
17.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
17.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
17.5. Dokonane wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o których mowa w punktach 17.2. – 17.4,
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikacje istotnych warunków zamówienia i zamieci na swojej stronie internetowej.
17.6. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany specyfikacji, o którym mowa w pkt 17.5.
termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a i art. 38 ustawy PZP.
17.7. Zamawiający wyznacza:
Panią Ewe Cybulę (tel. 086 272-88-58) - do kontaktowania się z Wykonawcami.
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Zał. nr 1

OFERTA
.......................................................
(pieczęć Wykonawcy)

Do
Zarządu Dróg Powiatowych
19-203 Grajewo
ul. Fabryczna 4
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej
na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego
MY NIŻEJ PODPISANI
________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________
_
działając w imieniu i na rzecz
________________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________________
_
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz
wyjaśnieniami i modyfikacjami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się
za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto _______ PLN
(słownie
PLN:______________________________________________________________)
zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym.
4. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na
potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości --- PLN, w formie ---.
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7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY:
a) sami
8. OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach
nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy,
określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
11. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ stronach.
12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
15.
-

WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na __ stronach:
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________
- _________________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 200_ roku
* niepotrzebne skreślić
_____________________________________
(podpis Wykonawcy)
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Zał. nr 1 do oferty

F O R M U LA R Z

C E N OWY

Zestawienie cen jednostkowych usług sprzętowych polegających na
odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej dróg powiatowych
L.p.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Pożądana
ilość sprzętu
szt.

Rodzaj sprzętu

Ilość
sprzętu
ofer.
szt.

Jednostka
rozlicz.
pracy
sprzętu

Samochód ciężarowy z pługiem
czołowym typu średniego

2

m-g

Spycharka – min. 95 KM
z pługiem bocznym

1

m-g

Spycharka - 75 KM z pługiem
bocznym

3

m-g

Koparko – ładowarka CAT 428 D
lub o analogicznych parametrach
- z pługiem czołowym

1

m-g

Ciągnik o mocy min. 80 KM z
pługiem przednim skośnym

2

m-g

piaskarko - solarka na nośniku
samochodowym z pługiem
odśnieżnym skośnym średnim o
ładowności min 4 ton

1

m-g

Cena
jednostkowa
pracy sprzętu

Do powyższych cen zostanie doliczony podatek WAT w obowiązującej wysokości równej 7 %.

Sporządził:
_______________

Data
____________

Podpis Wykonawcy
__________________

Załącznik nr 1 do
instrukcji dla Wykonawców
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WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
1216 B
1787 B
1788 B
1789 B
1790 B
1791 B
1792 B
1793 B
1794 B
1795 B
1796 B
1797 B
1798 B
1799 B
1801 B
1802 B
1803 B
1804 B
1805 B
1806 B
1807 B
1808 B
1809 B
1810 B
1811 B
1812 B
1813 B
1814 B
1815 B
1816 B
1817 B
1818 B
1819 B
1820 B
1821 B
1823 B
1824 B
1827 B
1834 B

Stare Tajno - Tajenko - Orzechówka Woznawieś - dr.kraj. 61
gr. woj. - Czarnawieś - droga 61
Miecze - Rydzewo - Bukowo - Kołaki - Karwowo - Czarnawieś
Miecze - Danowo - Turczyn - Łazarze - Bełda
Wólka Mała - Kosówka
gr. woj. - Toczyłowo - dr. kraj. 61
od dr. kraj. nr 61 - Wojdy - Rybczyzna
/Dręstwo/ - gr.woj. - Woznawieś
Bełda - Stoczek - Kozłówka - Ciszewo - Kuligi
Wólka - Mała - Pieńczykówek - Sołki
Pieńczykówek - Pieńczykowo
Koszarówka - Szymany
Ruda - Sojczyn Borowy - Sojczyn Grądowy - Kapice - Przechody - do
dr. kraj. 65
od dr. kraj. 65 - Białogrądy - Osowiec - Płochowo - Wólka Piaseczna Goniądz
Grajewo - Mierucie
Grajewo /ul. Konopska/ - Konopki - Cyprki - Kurki - Tarachy - Bęckowo Szczuczyn
Grajewo - Uścianki - Flesze - Cyprki
od dr. kraj. 61 - Kurejwa - Kurki
od dr. kraj. 61 - Kurejewka - Chojnówek
Szczuczyn / ul. Grunwaldzka / - Skaje - Wólka - Zacieczki
Białaszewo - Lipińskie - Modzele - Opartowo - Mareckie - Wierzbowo Boczki - do dr.kraj.61
Grajewo - ul. Przemysłowa - Wojewodzin - Wierzbowo
od dr. kraj. 65 - Podlasek - Pieniążki - Białaszewo - do dr.668
Grajewo / ul. Fabryczna / - Elżbiecin - Kacprowo - Okół - Łojki - Gackie Pieniążki
Guty - Bzury - Niedzwiedzkie
Szczuczyn / ul. Sportowa / - Wąsosz - Zebry - Czerwonki - Dziewięcin Radziłów
Szczuczyn - Niećkowo - Kędziorowo - Zalesie - Kudłaczewo - Grozimy Opartowo
Brzozowo - Godlewo
Wąsosz - Komosewo - Bagenice - Sulewo Kownaty
Bagenice - do dr.1813 B
Dziewięcin - Borawskie - Konopki - Kramarzewo - Kilijany - Kownatki
Mścichy - Święcienin
od dr . 1812 B - Świdry Awissa
Wąsosz - Ławsk - Glinki - Mroczki - Przytuły
Stawiski / ul. Polowa / - Rogale - Sokoły - Romany - Wilamowo - Słucz 1822 B
Żebry - Bukowo Duże - Wiązownica - Słucz - do dr. woj.668
Wiązownica - Rydzewo - do dr.1812 B
Wąsosz - Modzele - Ławsk
Ławsk - Gnatowo - Kurkowo - Romany
Jedwabne / ul. Cmentarna / Konopki - Borawskie - Supy - Wagi - Dusze -
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1835 B
1836 B
1837 B
1869 B
1870 B
1873 B
1875 B
1966 B
2044 B

Racibory - Radziłów
Chrzanowo - Wypychy - Dusze
od dr.1834 B - Pienki - Szyjki - Szlasy - Loje Awissa - most na rzece Wissa
Karwowo - Ostrowik - Okrasin
Szczuczyn - Niedzwiadna - Kurki - Milewo - Kumelsk - Lachowo Gromadzyn Stary - dr. 647
Grabowo - Golanki - Żebrki - Surały - Brzeżno - Niedzwiadna
droga 1869 B - Dołęgi
Obrytki – Roztroszewo - Wojsławy
Wizna - Sambory - Sieburczyn - Rutkowskie - Burzyn - Pluty - do drogi
1834 B
Ciemnoszyje - Wólka Brzozowa - Białaszewo
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Załącznik Nr 2 do oferty

WYKAZ
SPRZĘTU
przewidzianego do realizacji zadania

Lp.

Rodzaj sprzętu
(wymienić rodzaj nośników i
przewidywany osprzęt)

Ilość sprzętu
[szt.]

Data podpis Wykonawcy
______________________

13

Załącznik nr 3 do oferty

Wykaz ważniejszych robót zimowego utrzymania dróg z ostatnich 3 lat

Lp. Jednostka na rzecz której wykonywane
były roboty zimowego utrzymania dróg

Okres
świadczenia usług

Wartość
świadczonych
usług

Data podpis Wykonawcy
_______________________
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Zał. nr 4 do oferty

............................................................................
(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie usługi polegającej
na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego
oświadczamy, że :
posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Nie polegamy wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 i ust 2 ustawy, zgodnie z którym z
postępowania o zamówienie publiczne wyklucza się:
1)
Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili
szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została
dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności;
2)
Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego;


3)

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

4)

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

5)

spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
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6)

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

7)

spółki komandytowe oraz spółkami komandytowo-akcyjnymi, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)

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

9)

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

10)

Wykonawców, którzy nie spełniają warunków ogólnych i warunków szczegółowych udziału
w postępowaniu, określonych w oparciu o art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy PZP;

11)

Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem
niniejszego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych Wykonawców w
postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

12)

Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik niniejszego
postępowania;

13)

Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone
dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP;
Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania
ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

14)

____________ , dn. ______________

______________________________
(podpis i pieczęć upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Rozdział I
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
(wzór)
zawarta w dniu ..........2009r., pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Grajewie zwanym dalej
Zamawiającym reprezentowanym przez :
1. P. Jana J. Połonowicza

-

Dyrektora

,a
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez :
1. P.
została zawarta umowa o następującej treści :
§ 1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi polegającej na odśnieżaniu i
zwalczaniu śliskości zimowej dróg powiatowych na terenie powiatu grajewskiego w sezonie
zimowym od 15.11.2009r. do 15.03.2010r..na drogach powiatowych zamiejskich na podstawie
protokołu z przetargu nieograniczonego z dnia ...............2009r. i zobowiązuje się dodatkowo do :
a) podstawianie do dyspozycji Zamawiającego sprzętu i nośników sprawnego technicznie i
przystosowanego do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej dróg,
b) odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg powiatowych sprawnym sprzętem zgodnie z
poleceniem Dyżurnego ZUD ,
c) zapewnienia stałej obsługi naprawczej dla sprzętu i nośników w czasie sezonu zimowego.
2. Realizacja usługi, o której mowa w ust. 1. odbywać się będzie zgodnie z poleceniem dyżurnego
na terenie powiatu grajewskiego lub wydzielonej jego części .
3. Termin gotowości sprzętowej Wykonawcy do prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg
powiatowych wyznacza się na dzień 14.11.2009r.
§ 3
Ze strony Wykonawcy usługi nadzorować będzie:
P...........................................................................
§ 4
Strony ustalają następujące postanowienia organizacyjne :
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1. Zamówienie Dyżurny składać będzie telefonicznie z określeniem ilości i rodzaju sprzętu w
zakresie potrzeb.
2. Zamówiony sprzęt zostanie podstawiony do dyspozycji dyżurnego na 1 godz. od wydania
polecenia .
3. Maksymalny czas zatrudnienia jednej zmiany będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi
przepisami w tym zakresie.
4. Wykonawca zobowiązuje się stosować pracę dwóch lub więcej zmian jeżeli zajdzie potrzeba
wydłużenia czasu pracy lub pracy ciągłej.
5. Naprawy sprzętu Wykonawca wykonuje na własny koszt.
6. Potwierdzenie wykonania usługi dokonywać będzie dyżurny zimowego utrzymania dróg
podpisem i pieczątką imienną na karcie drogowej lub raporcie pracy sprzętu z podaniem godzin
pracy i ewentualnych uwag o wykonaniu zleconej usługi.
Czas pracy sprzętu będzie liczony od chwili wyjazdu z siedziby ZDP do powrotu na w/w miejsce .
§ 5
1. Wynagrodzenie za wykonanie usług objętych przedmiotem umowy ustalone będzie w oparciu o
ceny jednostkowe wyszczególnione poniżej i ilości godzin pracy sprzętu potwierdzonych w
kartach drogowych lub w raportach pracy sprzętu .
2. Nie przewiduje się dodatkowo wynagrodzenia za pracę w dni świąteczne, wolne od pracy i w
porze nocnej.
3. Ceny jednostkowe nie podlegają zmianie w okresie przewidzianym umową .
4. Ceny jednostkowe za godzinę usług sprzętu wynoszą :
a) samochód ciężarowy jako nośnik z pługiem czołowym typu średniego
szt. 2 - ............................ zł/h
b) spycharka – min. 95 KM z pługiem bocznym
szt. 1 - ............................ zł/h
c) spycharka - 75 KM z pługiem bocznym
szt. 1 - ............................ zł/h
d) koparko – ładowarka CAT 428 D lub o analogicznych parametrach z pługiem czołowym
szt. 1 - ............................ zł/h
f) ciągnik o mocy min. 80 KM z pługiem skośnym
szt. 1 - ............................ zł/h
g) piaskarko - solarka na nośniku samochodowym z pługiem odśnieżnym skośnym średnim o
ładowności min 4 ton
szt. 1 ...............................zł/h
Do powyższych cen zostanie doliczony podatek WAT w wysokości 7 %.
§ 6
1. Rozliczenie będzie odbywać się na podstawie faktur WAT w okresach miesięcznych na
podstawie zestawień zbiorczych czasu pracy sprzętu .
2. Należność za wykonaną usługę będzie realizowana przelewem w ciągu 30 dni od daty
potwierdzenia prawidłowości sporządzenia zestawienia pracy sprzętu i dostarczenia faktury .
§ 7
Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe :
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1. Nie dotrzymanie przez Wykonawcę warunków umowy spowoduje naliczenie następujących kar
umownych .
a) 5% wartości pracy danej jednostki za niewłaściwe wykonanie polecenia dyżurnego ,
b) 5.000,00 zł za zerwanie umowy ,
c) 20,00 zł za opóźnienie 0,5 godz. zamówionej jednostki w danym dniu,
d) 40,00 zł za każde następne pół godzinne opóźnienie ,
2. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich powstałej z winy Wykonawcy, pokrywa
on pełną wartość tej szkody .
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego przysługuje Wykonawcy”
odszkodowanie w wysokości 5.000,00 zł .
4. Wykonawca ma prawo naliczania odsetek ustawowych za zwłokę w płaceniu rachunków
przekraczających 30 dni .
5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy bez odszkodowania w przypadku gdy jakość i
terminowość świadczonych usług będzie odbiegać od ustaleń umownych, pomimo
zastosowania kar wymienionych w § 7 pkt 1 z wypowiedzeniem jednodniowym
§ 8
Każda zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, w formie pisemnej – aneksu .
§ 9
W sprawach spornych nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10
Integralną część umowy stanowią następujące składniki :
1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
2) oferta wykonawcy,
3) załącznik nr 1 – Wykaz dróg powiatowych objętych odśnieżaniem.
§ 11
1. Niniejszą umowę sporządzoną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron .

ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
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