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 S P E C Y F I K A C J A   

I S T O T N Y C H   W A R U N K Ó W   

Z A M Ó W I E N I A  
 

 

 
do  zapytania  ofertowego na: 

 

ZIMOWE  UTRZYMANIE  DRÓG  GMINNYCH 

NA  TERENIE  GMINY  DOBRZYCA  

                                            w roku 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZAWARTOŚĆ  TECZKI: 

1/  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

2/  Wzory druków: 

- Formularz  ofertowy – zał. nr 1, 

- Formularz  cenowy – zał. nr 2, 

- Zasady ustalania cen jednostkowych – zał. nr 2A, 

- Oświadczenie  o spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu (art.22 ust.1) – zał. nr 3, 

- Wzór  umowy – zał. nr 4, 

- Wykaz sprzętu – zał. nr 5, 

3/  Wykaz  zadań – zał. A, B 

4/ Mapa poglądowa 

5/ Specyfikacja  Techniczna 
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I.  INFORMACJE  OGÓLNE 
 

Nazwa i adres Zamawiającego 
 

  GMINA DOBRZYCA 

  ul. Rynek 14, 63-330 Dobrzyca 

  tel./fax  62/ 7413013 

  www.dobrzyca.bazagmin.pl 

   

 

 

II.  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem  zamówienia  jest: 
ZIMOWE  UTRZYMANIE  DRÓG  GMINNYCH  NA  TERENIE  GMINY  DOBRZYCA  w roku 2019 

polegające  na  utrzymaniu  należytej  przejezdności  dróg  i  ulic. 
 

Nomenklatura - Wspólny Słownik Zamówień: 

CPV:     90620000-9     -  usługi  odśnieżania 

              90630000-2     -  usługi  usuwania  oblodzeń  

   
Zakres  przedmiotu zamówienia obejmuje:       

 

ZADANIE   NR  1 -  LUTYNIA, RUDA, FABIANÓW, SOŚNICA, IZBICZNO  -  zał. A 

Odśnieżanie  -  14,506km  

Likwidacja  śliskości  4%  mieszanką  piasku  z  solą  -  odcinki  o  łącznej  długości 7,39km 

+ tereny do odśnieżania wg stawki godzinowej 

 

 

ZADANIE  NR 2 -  TRZEBOWA, KOŹMINIEC, KARMINEK, KARMINIEC, NOWY KARMIN, 

GUSTAWÓW, KARMIN,  CZARNUSZKA, CZĘŚĆ MIEJSCOWOŚCI  SOŚNICA –zał. B 

Odśnieżanie  - 17,83km 

Likwidacja śliskości  4%  mieszanką  piasku  z  solą  – odcinki  o  łącznej  długości 2,44km 

 

UWAGA! 

Drogi  gminne w miejscowościach:  DOBRZYCA, STRZYŻEW, GALEW, TRZEBIN, POLSKIE OLĘDRY   

będą utrzymywane  przez Zakład Komunalny Gminy Dobrzyca 
 

 

 

Wyszczególnienie  usług: 

Zakres usług do wykonania w poszczególnych zadaniach określono w załączniku  do  specyfikacji – „Wykaz zadań” 

-zał. A, B oraz  mapie poglądowej 

Szczegółowy  zakres prac oraz warunki realizacji określa  Specyfikacja  Techniczna – zał. do SIWZ.  
  

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia materiału do zwalczania śliskości i gołoledzi.  

UWAGA!  

Przy realizacji zamówienia należy stosować się do zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z 27 października 2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być 

używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 z 2005r., poz. 1960). 
 

 

III.   TERMIN  WYKONANIA   ZAMÓWIENIA 
 

Ustala się termin obowiązywania umowy:   od  01.01.2019r. do 31.12.2019r.     
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IV. WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU 
 

1. O udzielenie  zamówienia  mogą się  ubiegać Wykonawcy, którzy  spełniają  następujące warunki: 

1) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej działalności lub czynności,  jeżeli  przepisy 

prawa  nakładają  obowiązek  ich posiadania, 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ, 

2) posiadają wiedzę i doświadczenie 

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia tj. dysponują  minimum  niżej  wymienionym  sprzętem: 

 -  1 pług  na  1 zadanie -  drogi  objęte  odśnieżaniem, 

             -  1 piaskarka  na  20km  dróg  objętych  zwalczaniem  śliskości 

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi dysponować 

odrębnym sprzętem na każdą z części, tzn. dana jednostka sprzętu zaliczona przez Zamawiającego 

do realizacji jednej części zamówienia nie będzie zaliczana do realizacji pozostałych części.    

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz sprzętu, jakim będzie 

realizował usługi na poszczególnych zadaniach oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych – wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,   

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych – wzór stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ. 

Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie 

złożonych dokumentów wg formuły „spełnia”  / „nie  spełnia”. 

 Niespełnienie  powyższych  wymogów  spowoduje  wykluczenie  Wykonawcy.       

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków.  

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności poprzez przedłożenie pisemnego 

zobowiązania innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Uwaga! Podmiot trzeci, na którego zasobach polega Wykonawca składający ofertę poświadcza za 

zgodność z oryginałem kopie dokumentów, które jego dotyczą. 

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, 

4. Należności  za  wykonaną  pracę  przy  zimowym  utrzymaniu  dróg  gminnych  regulowane  będą  

w cyklu  15-dniowym na  podstawie  faktury  i  załączonych  potwierdzeń  wykonanej  pracy,        

dopuszcza  się możliwość rozliczeń miesięcznych. 

 

Zasady składania ofert wspólnych przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 

b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają zgodnie z art.23 ust. 2 pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Niespełnienie  powyższych  wymogów  spowoduje  wykluczenie  Wykonawcy.             
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V. DOKUMENTY  I  OŚWIADCZENIA  WYMAGANE  W  OFERCIE 
 

Oferta powinna zawierać: 

1)  Formularz  ofertowy  -  wg  wzoru do SIWZ  (zał. nr 1), 

2)  Formularz cenowy (zał. nr 2) 

3)  Oświadczenie Wykonawcy  o  spełnieniu  warunków udziału  w  postępowaniu  określonych w art. 22  

      ust. 1 ustawy - wg  wzoru do  SIWZ (zał. nr 3), 

4)  Zaakceptowany  projekt  umowy - wg  wzoru do SIWZ (zał. nr 4), 

5)  Wykaz  sprzętu  niezbędnego  do  wykonania  zamówienia - wg wzoru do SIWZ (zał. nr 5). 

     Wymagania minimalne - określone w rozdziale  IV SIWZ  

 - 1 pług  na  1 zadanie -  drogi  objęte  odśnieżaniem, 

 - 1 piaskarka  na  20km  dróg  objętych  zwalczaniem  śliskości 

 

 

VI.  TERMIN  ZWIĄZANIA  Z  OFERTĄ 
 

Termin  związania  Wykonawców  złożoną  ofertą  wynosi 30 dni.  Bieg  terminu  rozpoczyna  się  wraz  

z upływem  terminu  składania  ofert. 

 
 

VII.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
 

1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją na formularzu ofertowym stanowiącym  

załącznik nr 1-wg zał. wzoru do   SIWZ. 

2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej 

rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę. 

3. Do  oferty  zostaną  załączone  dokumenty  wymagane  postanowieniami  SIWZ. 

4. Ofertę  sporządza  się  w  języku  polskim. 

5. Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę podpisuje osoba podpisującą ofertę. Za podpisanie 

uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną bądź czytelny podpis przez osobę(-y) 

upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 

w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej.  

Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie 

przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę. 

6. Wszystkie  formularze  zawarte w niniejszej  specyfikacji, a  w szczególności FORMULARZ 

OFERTOWY i FORMULARZ CENOWY Wykonawca wypełni  ściśle  według  wskazówek  

zawartych  w  SIWZ. W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentu nie dotyczy Wykonawcy -  

wpisuje on "nie dotyczy". Wielkość załączonych do SIWZ  wzorów  formularzy  może  zostać  przez 

Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny i opis poszczególnych  kolumn  i  wierszy  musi  

pozostać  niezmieniony. 

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem składania ofert. 

W celu wykonania zmiany oferty  Wykonawca złoży Zamawiającemu kolejną  zamkniętą ofertę z 

dodaniem słowa "Zmiana". 

Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 

terminu  składania  ofert. 
 

 

VIII.  MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  OFERT 
 

1. Oferty należy złożyć w siedzibie  Urzędu  Miejskiego Gminy  Dobrzyca, ul. Rynek 14 - w sekretariacie 

lub przesłać pocztą z dopiskiem „Oferta – zimowe utrzymanie dróg gminnych”. 

2. Termin  składania  ofert  upływa  dnia  09.11.2018 r. 

3. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dotarcia do miejsca składania ofert. Oferty, które 

wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu ich składania będą niezwłocznie zwrócone. 
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IX.  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY, OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY 

        I ICH ZNACZENIA 
 

1. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

1)  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wypełnienia  FORMULARZA  CENOWEGO  dla  danego zadania 

     i  określenia w  nim  cen  na  wszystkie  koszty  niezbędne  do  wykonania  zamówienia, w tym  koszty 

     zapewnienia mieszanki solnej. 

     Wszystkie  ceny  określone  przez  Wykonawcę  zostaną  ustalone  na  okres  ważności  umowy i  nie    

     będą  podlegały  zmianom.  

2) Cenę  oferty  dla  danego  zadania  należy  obliczyć  wg  formularza  cenowego  jako  łączną  wartość  

robót wynikającą  z  przeliczenia  oferowanych  cen  jednostkowych  i  zakresów  robót  przewidzianych  

faktycznie  do  wykonania. 

 

2.  Opis kryteriów wyboru oferty i ich znaczenie. 

Jedynym  kryterium  wyboru  oferty  jest  najniższa  cena. 
 

Lp. KRYTERIUM ZNACZENIE 

1. Najniższa  cena za realizację zadania 100% 

 

Przez  cenę  za  realizację  zadania  należy  rozumieć  usługę  odśnieżania  oraz  likwidacji  gołoledzi  

Oferta  z  najniższą  ceną  otrzyma  100 punktów.  Każda  następna  oferta  otrzyma  liczbę  punktów  

proporcjonalnie  mniejszą,  liczona  według  wzoru:  

 
Cmin 

C = ————— x  100 

Cx 

 

C - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę  brutto, 

Cmin -  najniższa  zaoferowana cena  brutto, 

Cx - cena  brutto  rozpatrywanej oferty. 

 

Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  poprawi w ofercie: 

- oczywiste omyłki pisarskie, 

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. 
 

 

X. OFERTY  CZĘŚCIOWE 
 

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  częściowych  na  poszczególne  zadania,  przy  czym  standard  

wykonania  usługi  na  danym  zadaniu  musi  odpowiadać  standardom  zimowego  utrzymania. 

Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną  ilość  zadań  wymienionych  w  załącznikach  A, B do  

SIWZ. 
 

 
XI.  SPOSÓB  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ   DOTYCZĄCYCH  SIWZ 
 
 

1. Wszystkie  dokumenty  i  oświadczenia mogą być przekazywane pisemnie na adres Zamawiającego: ul. 

Rynek 14, 63-330 Dobrzyca  lub  faksem  (62 7413013). Strona, która otrzymuje dokumenty lub 

informacje faksem, zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej  do  niezwłocznego  

potwierdzenia  faktu  ich  otrzymania. 

2.  Osoby  uprawnione  do  bezpośredniego  kontaktowania  się  z  Wykonawcami: 

         -  Agnieszka Balcer – inspektor ds. komunikacji, dróg, gospodarki komunalnej 

             tel. 62 74 13 013 w. 35, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15. 
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XII.  TRYB  ZAWARCIA  UMOWY 
 

1. Umowa  zostanie  zawarta  z  wybranym  Wykonawcą na poszczególne zadania.   

2. Wzór  umowy  stanowi  zał.  nr 4  do  SIWZ. 

3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawił w niej   

nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających                   

w SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę, chyba, 

że w postępowaniu przetargowym złożona była tylko jedna oferta lub upłynie termin związania ofertą. 

 

 

XIII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

1.   Zmiany umowy 

- Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy.  

- Każdorazowo wprowadzenie zmian potwierdzone jest w formie pisemnej protokołami konieczności 

zatwierdzonymi przez Zamawiającego. 

- Warunkiem wprowadzania zmian jest zgoda obu stron umowy. Zmiana umowy musi być zawarta w 

formie pisemnej. 

 

W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszej  specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy  z  dnia  

29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień  publicznych  (j.t. Dz.U.2015.2164 ze zm.) oraz  przepisy  Kodeksu  

cywilnego. 

                                                                                                           

 

 

Zatwierdził: 

                

Burmistrz 

 

                                                                                                         /-/ mgr Jarosław Pietrzak 

 

 

       

Dobrzyca, dnia  30.10.2018 r. 

                                                                                        


