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Przykona, dnia 3 grudnia 2015r.

SIWZ zatwierdził:
Mirosław Broniszewski – Wójt Gminy Przykona

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) oraz ustawy z dnia
23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 poz.121 ze zm). Postępowanie prowadzone jest zgodnie
z art. 39 ww. ustawy, tj. w trybie przetargu nieograniczonego.

III.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przykona w okresie
od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
1. Odśnieżanie dróg na całej szerokości.
2. Likwidowanie śliskości na całej szerokości dróg, a przede wszystkim na odcinkach decydujących
o możliwości ruchu – niebezpieczne zakręty i podjazdy, skrzyżowania z drogami twardymi,
przystankach autobusowych oraz innych miejsc ustalonych przez Urząd Gminy. Prace należy
rozpocząć od ustalenia zaistnienia zjawiska uzasadniającego podjęcie objętych umową usług
niezwłocznie po zgłoszeniu. W przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków
atmosferycznych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty
odśnieżania dróg) osiągnięcie i utrzymanie na drogach standardu docelowo może być nie
wykonalne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych warunków, zmieniających
się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania np. odśnieżanie tylko
jednego pasa ruchu i prowadzenie samochodów konwojami, zaczynając od dróg o największym
natężeniu ruchu.
3.Warunki dotyczące materiału sprzętu i dyspozycyjności wykonawcy do realizacji przedmiotu
zamówienia:
3.1.Materiał do likwidacji śliskości dróg zapewni Wykonawca. Materiał winien spełniać wymogi
określone w odpowiednich w tym zakresie przepisach.
3.2.Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem, posiadać urządzenia do likwidacji śliskości
dróg.
3.3.Wymagana dyspozycyjność całodobowa. Wezwanie do świadczenia usług odbywać się będzie
telefonicznie przez przedstawiciela Urzędu Gminy, a w przypadku nagłego złamania pogody decyzje
o świadczeniu usługi podejmował będzie Wykonawca.
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90.62.00.00-9 – usługi odśnieżania
90.63.00.00-2 – usługi usuwania oblodzeń

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Wymagany termin wykonania zamówienia od 1 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
2) Wiedza i doświadczenie:
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy.
Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonania oceny spełniania tego warunku:
O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy
Zamawiający żąda od Wykonawcy:
a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. – na

kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN.
Pouczenie
Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest
zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu
o oświadczenia i dokumenty złożone zgodnie z rozdziałem VI SIWZ.
VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku - Załącznik Nr 1.
2. Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 w/w ustawy - Załącznik Nr 2.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda, następujących
dokumentów:
a) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
b) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3. Oświadczenie zgodnie art. 24 ust. 2 w/w ustawy - Załącznik Nr 3.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają
obowiązek także złożyć:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) lub informacja o przynależności do
takiej grupy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających
ofertę wspólną.

4. Oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 w/w ustawy - Załącznik Nr 4.
W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda, następujących dokumentów:

a) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących głównych usług w ilości minimum 2, określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób
należyty - Załącznik Nr 5.

b) oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania
czynności będących przedmiotem zamówienia - Załącznik Nr 6.
c) wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń - Załącznik Nr 7.
W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
przez Wykonawcę, Zamawiający żąda, następujących dokumentów:
- posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. – na kwotę nie mniejszą niż 50 000 PLN.

Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez osobę/osoby uprawnione do składania oferty.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie analizy złożonych
przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli będzie
to wynikać w sposób jednoznaczny z treści w/w oświadczeń i dokumentów.
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 w/w ustawy
- Załącznik Nr 8.
6.Wykaz zakresu zamówienia, którego wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy
- Załącznik Nr 9.
7. Oświadczenie, iż w stosunku do wykonawcy nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie
została ogłoszona upadłość – Załącznik Nr 10.

VII. INFORMACJ A O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DOPOROZUMIEWANIA SIĘ Z
WYKONAWCAMI:
Porozumiewanie się pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz przekazywanie oświadczeń
i dokumentów odbywać się będzie pisemnie lub faksem potwierdzonym formą pisemną.
1. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są następujące osoby, które
wyjaśnień udzielać będą w godz. 8 -14 w siedzibie:
Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7,
Jan Kończak
- Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego, pokój nr 15 tel. 63 279 10 23
Krystyna Kuźnicka - Urząd Gminy Przykona, pokój nr 16, tel. 63 279 10 24
2. Wykonawca może zwrócić się wyłącznie na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie
dotyczące SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:
1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert,
2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert – w przetargu ograniczonym
oraz negocjacjach z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia,
3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
– pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 38 ust.1a w/w ustawy Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub

dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpoznania.
Zgodnie z art. 38 ust.1b w/w ustawy Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3. Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde zapytanie w formie elektronicznej, które zostanie
zamieszczone na stronie internetowej www.przykona.pl.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
Okres związania wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:
1.Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim (na maszynie do pisania,
komputerze lub nieścieralnym atramentem) oraz podpisana przez upoważnionego przedstawiciela
wykonawcy.
Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
Wszystkie zapisane strony muszą być ponumerowane.
Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być
parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
3.Oferta winna znajdować się w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie z napisem:

Oferta na: „ Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przykona”
Nie otwierać przed 15 grudnia 2015r.
4.Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymagane w specyfikacji oraz wypełnić wymagane
załączniki.
5.W przypadku załączenia kopii dokumentów – kopie te powinny być potwierdzone „za zgodność
z oryginałem” przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
6.Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono
z dokumentów załączonych do oferty.
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający
otrzyma pisemne powiadomienie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu ofert przed upływem terminu
składania ofert.
Powiadomienie winno być opieczętowane i dostarczone w zamkniętej, zapieczętowanej kopercie
z napisem określonym w pkt. 3 i oznaczonej dodatkowo napisem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
Wykonawca nie może dokonać zmian i wycofać oferty po upływie terminu składania ofert.
ZALECA SIĘ , ABY WYKONAWCA ZGROMADZIŁ WSZYSTKIE INFORMACJE, KTÓRE
MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO PRZYGOTOWANIA OFERTY.
ZAMAWIAJĄCY, NA ŻYCZENIE WYKONAWCY, UMOŻLIWI PRZEPROWADZENIE WIZJI
LOKALNEJ.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Przykonie ul. Szkolna 7 - punkt informacji.
W terminie do dnia 15 grudnia 2015r. do godz. 1000.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone.
2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2015r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego
- Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7.
Otwarcie ofert jest jawne.

3.Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Przykona.
4.Wyniki przetargu zostaną pisemnie przekazane wykonawcom uczestniczącym w przetargu oraz
zamieszczone na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego.
5.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana w przetargu, zostanie powiadomiony o wyniku
przetargu oraz o terminie zawarcia umowy.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA OFERT:
W celu obliczenia ceny oferty łącznie z podatkiem VAT wykonawca dokona wyceny prac w oparciu o
dane zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 w/w ustawy poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
W ofercie należy podać jedną ostateczną cenę NETTO, podatek VAT i cenę BRUTTO za wykonanie
całości zamówienia.
Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. A - cena

- 95%

2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający w powiązaniu z przedstawionymi kryteriami
będzie posługiwał się następującym wzorami:

An 

C min
x100 pkt. x 95%
Cn

An
- liczba punktów, którą przyzna Zamawiający ofercie - n za spełnienie kryterium A
C min. - cena brutto minimalna wśród złożonych ofert składająca się z ceny za odśnieżanie i
likwidację śliskości
łącznie
Cn
- cena brutto badanej składająca się z ceny za odśnieżanie i likwidację śliskości łącznie
2. B - czas reakcji

An 

-

5%

C min
x100 pkt. x 5%
Cn

An
- liczba punktów, którą przyzna Zamawiający ofercie - n za spełnienie kryterium B
C min. - minimalny czas reakcji wskazany wśród złożonych ofert
Cn
- czas reakcji oferty badanej
W kryterium czas reakcji oferty oceniane będą w następujący sposób:
B – wykonawca, który oświadczy w formularzu ofertowym, iż zapewnia:
- czas reakcji poniżej 60 minut od wezwania
– otrzyma 5 pkt.
- czas reakcji od 60 - 120 minut od wezwania – otrzyma 2 pkt.
- czas reakcji powyżej 120 minut od wezwania – otrzyma 0 pkt.
Maksymalna ilość punktów w punktacji kryterium czasu reakcji wynosi 5.
3.Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów.

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY:
Umowa zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ust.1 ww. ustawy

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ
Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH
WARUNKACH:
1.Zamówienie będzie zrealizowane w oparciu o podpisaną umowę - Załącznik nr 11.
2.Cena wykonania zakresu przedmiotu zamówienia pozostaną stałe przez cały okres trwania umowy.
3.Zgodnie z art. 139 ust.1 w/w ustawy „Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej
„umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy
ustawy nie stanowią inaczej.
4.Zgodnie z art. 139 ust.2 w/w ustawy „Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej.
5. Zgodnie z art. 144 ust.1 w/w ustawy „Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający
przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
Ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić
zgodnie z poniższymi zapisami:
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
następującym zakresie :
a) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz na
uzasadniony wniosek Zamawiającego z powodów, których nie można było przewidzieć na etapie
postępowania.
b) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem zgody
Zamawiającego na taką zmianę.
Zgodnie z art. 144 ust.2 w/w ustawy Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega
unieważnieniu.
Zgodnie z art. 145 ust.1 w/w ustawy „W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
Zgodnie z art. 145 ust.2 w/w ustawy „W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Zagadnienie to reguluje dział VI ustawy - Prawo zamówień publicznych.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:
1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.1 ww. ustawy
3. Załącznik nr 3 - oświadczenie zgodnie z art. 24 ust.2 ww. ustawy oraz lista podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5ustawy, albo informację o tym, że wykonawca
nie należy do grupy kapitałowej.

4. Załącznik nr 4 - oświadczenie zgodnie z art. 22 ust.1 ww. ustawy
5. Załącznik nr 5 - wykaz ważniejszych usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat
6. Załącznik nr 6 - oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia
do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia wykaz personelu
7. Załącznik nr 7 - wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń.
8. Załącznik nr 8 - oświadczenie zgodnie z art. 44 ww. ustawy
9. Załącznik nr 9 - wykaz zakresu zamówienia którego wykonanie wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcy,
10.Załącznik nr 10 - oświadczenie, iż w stosunku do wykonawcy nie toczy się postępowanie
upadłościowe, ani też nie została ogłoszona upadłość
11. Załącznik nr 11 - projekt umowy

ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ

OFERTOWY

........... pieczęć nagłówkowa firmy ..........
..................................................................

Gmina Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona

OFERTA
Rodzaj zamówienia: usługa
zgodnie z art.2 pkt.10 ustawy Prawo zamówień publicznych

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przykona.

Oferujemy :

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną wyceną :
Przedmiot zamówienia:

1. Odśnieżanie dróg

................................
zł/km netto
podatek VAT ........... %

Wartość całkowita brutto:
zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia
słownie brutto :

Wartość usługi

.......................... zł
........................
zł/km brutto

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

………………….
zł/km netto

3. Likwidacja śliskości dróg
– faktyczna likwidacja (bez dojazdów)
Podatek VAT …………%

................................. zł

Wartość całkowita brutto:
zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia

………………………

zł/km brutto

słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………..

2.Oświadczam, iż zapewniam czas reakcji* :
poniżej 60 minut od wezwania

( wykonawca otrzyma 5 pkt)

od 60 do 120 minut od wezwania

(wykonawca otrzyma 2 pkt)

powyżej 120 minut od wezwania

(wykonawca otrzyma 0 pkt)

*-należy wpisać znak „X” w jednej z w/w pozycji.

UWAGA: Jeżeli Wykonawca nie wpisze znaku „X” w żadnej z w/w pozycji lub wpisze
znak „X” w więcej niż jednej pozycji, oświadczenie będzie potraktowane na równi
z oświadczeniem o zapewnieniu czasu reakcji powyżej 120 minut.
3. Wykonanie zamówienia objętego zaproszeniem do udziału
do…………………………………………..
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty
5. Oświadczamy, iż podatek od towarów i usług VAT przedstawiony w ofercie został naliczony
poprawnie zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług.
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni, licząc od dnia
upływu terminu składania ofert.
7. Treść umowy jest nam znana i przez nas akceptowana i zobowiązujemy się w przypadku
wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach podanych w projekcie umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, iż porozumiewanie się pomiędzy zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji i dokumentów może odbywać się tylko drogą
pisemną lub faksem potwierdzonym formą pisemną.
9. Realizacja zamówienia:
1) przedmiot zamówieniem zamierzamy wykonać sami*
2) następujące roboty/dostawy/usługi zamierzamy powierzyć podwykonawcom*
a. ………………………………………………………………………………………………….
b. ………………………………………………………………………………………………….
c. …………………………………………………………………………………………………
*niepotrzebne skreślić
10. Oferta została złożona na ................. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych

data

podpis

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

............................................................................
upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK NR 2
OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO art. 24 ust.1

Nazwa i adres oferenta:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z
2013r. poz. 907 ze zm.).
Zgodnie z art. 24 ust. 1 w/w ustawy - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie
3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) (5) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie
umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
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 przez likwidację majątku
upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
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 przeciwko środowisku, 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 przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, 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 przeciwko środowisku,
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) (6) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o
którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) (7) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką
komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu,
komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
data

podpis

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

............................................................................
upoważniony przedstawiciel wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO art. 24 ust.2

Nazwa i adres oferenta:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art.24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U.
z 2013r. poz.907 ze zm.).
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1)

2)

3)
4)

wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na
podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania ofertą;*
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

* - jeżeli wadium jest wymagane

data

podpis

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

............................................................................
upoważniony przedstawiciel wykonawcy

ZAŁĄCZNIK do SIWZ
LISTA PODMIOTÓW

Nazwa i adres oferenta:

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.)
lub informacja o przynależności do takiej grupy.
1………………………………………………………………………………………………….
2……………………………………………………………………………………………….....
3………………………………………………………………………………………………….
4…………………………………………………………………………………….……………

data

Podpis

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

............................................................................
upoważniony przedstawiciel

ZAŁĄCZNIK NR 4
OŚWIADCZENIE ZGODNIE art. 22 ust.1

Nazwa i adres oferenta:

Oświadczam, że zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
roku (Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.).
1)
2)
3)
4)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

data

podpis

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

............................................................................
upoważniony przedstawiciel wykonawcy

UWAGA!!!
Współwykonawcy - członkowie konsorcjum winni złożyć indywidualne oświadczenia
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu z treści art. 22 ust. 1 ustawy.

ZAŁĄCZNIK NR 5

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................
.....................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .....................................................................................................
.....................................................................................................................................
Numer telefonu ...................................... Numer faksu .............................................
Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat (co najmniej 2 zadania)
o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem zadania będącego przedmiotem
zamówienia.

Rodzaj zamówienia

Wartość

Termin realizacji

Zamówienia

zamówienia

Podpisano
........................................................
( upoważniony przedstawiciel )

ZAŁĄCZNIK NR 6

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Przykona.
Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Nazwa i adres Wykonawcy:

:

data

podpis

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

............................................................................
upoważniony przedstawiciel wykonawcy

UWAGA

w przypadku osób nie będących etatowymi pracownikami Wykonawcy
należy dołączyć pisemne zobowiązanie do współpracy (oryginał)

ZAŁĄCZNIK NR 7

POTENCJAŁ TECHNICZNY
Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................
.....................................................................................................................................
Adres Wykonawcy .....................................................................................................
..............................................................................................................................
Numer telefonu ...................................... Numer faksu ........................................

Opis, rodzaj

Liczba jednostek
Wydajność

Rok produkcji
Model

Własny/Dzierżawiony

A. Sprzęt

B. Pojazdy

C. Wyposażenie
techniczne

D. Inne

Podpisano
........................................................
(upoważniony przedstawiciel )

ZAŁĄCZNIK NR 8

OŚWIADCZENIE ZGODNIE art. 44

Nazwa i adres oferenta:

Oświadczam, że zgodnie z art.44 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.) spełniam warunki udziału w niniejszym postępowaniu na co
przedkładam poniższe dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.

data

podpis

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

............................................................................
upoważniony przedstawiciel wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 9

.........................................
pieczęć Wykonawcy

WYKAZ
zakresu zamówienia, którego wykonanie wykonawca powierzy
podwykonawcy

.........................................dnia................

...................................
(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 10

OŚWIADCZENIE

Nazwa i adres Wykonawcy:

Oświadczam, iż w stosunku do nas nie toczy się postępowanie upadłościowe, ani też nie
została ogłoszona upadłość.

data

podpis

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

............................................................................
upoważniony przedstawiciel Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 11
PROJEKT

UMOWA
Nr RRG.271.8.2015
W dniu ................................. w Przykonie ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona pomiędzy Gminą
Przykona reprezentowaną przez:
- ................................................. - ............................................
zwaną w treści umowy Zamawiającym
a
.......................................................
.......................................................
reprezentowanym przez:
- .................................................. - ............................................
zwanym w treści umowy Wykonawcą
w ramach realizacji zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zm.), w rezultacie dokonania przez
Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z art. 39 ww. ustawy, tj. przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY PRZYKONA
2. W/w zadanie obejmuje:
2.1. Odśnieżanie dróg.
2.2. Likwidacja śliskości poprzez posypywanie dróg mieszaniną soli i piasku.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy objęty Umową określają:
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,
- oferta Wykonawcy
§2
Realizacja zadania będzie trwała od dnia 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
§3
1. Wezwanie do świadczenia usługi odbywać się będzie:
- telefonicznie przez przedstawiciela Urzędu Gminy
- w przypadku nagłego załamania pogody decyzję o świadczeniu usługi podejmował
będzie Wykonawca
2. Materiał do posypywania dróg zapewni Wykonawca.
3. Zakres robót i szczegółową lokalizację pracy określi każdorazowo Zamawiający.
§4
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonaną usługę według następujących
stawek określonych w ofercie:
1.1. odśnieżanie dróg za cenę .........zł + ...................... zł (...... podatek vat) = .............zł/km
1.2. likwidacja śliskości dróg za cenę ....... zł + ..........zł (.........podatek vat) = ................
zł/km faktycznej likwidacji (bez dojazdów).
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2. Wyżej wymienione wynagrodzenie jest stałe i nie ulega zmianie w czasie trwania
umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia odpowiedniego do wydanej dyspozycji
sprzętu wraz z obsługą, sprawnego technicznie i zaopatrzonego w materiały pędne
w czasie ….……………………………………………………. od otrzymania wezwania.
4. Wykonawca doprowadzi do przejezdności dróg gminnych w ciągu 5 godz. od chwili
otrzymania wezwania.
§5
1. Zamawiający przeznacza na realizację niniejszego zamówienia kwotę:
80 000,00 zł + podatek VAT (słownie złotych:……………………………………..).
2. Strony postanawiają, że rozliczenie za faktycznie wykonane zadanie następować będzie
na koniec każdego miesiąca na podstawie zestawienia faktycznie wykonanej usługi.
3. Płatność zostanie zrealizowana przelewem w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia faktury.
§6
Za szkody wobec osób trzecich, wynikłe przy zimowym utrzymaniu dróg (np. uszkodzone
szyby) odpowiada Wykonawca.
§7
1. W przypadku nieterminowej realizacji usługi przez Wykonawcę, Zamawiający może
zerwać umowę, a Wykonawcy z tego tytułu nie będzie służyć żadne roszczenie wobec
Zamawiającego.
2. W przypadku opóźnionej reakcji w wykonaniu usługi przez Wykonawcę, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10% wartości w/w usługi.
umowy.
§8
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem:
a) zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz
na uzasadniony wniosek Zamawiającego z powodów, których nie można było przewidzieć
na etapie postępowania.
b) zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod
warunkiem zgody Zamawiającego na taką zmianę.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Dostawcy
i dwa dla Zamawiającego.
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