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ZATWIERDZAM: 

/-/BURMISTRZ MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ 
mgr inż. Mieczysław DURSKI 

 
 
 
 
 

Gołańcz, dnia 2012-10-22 
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(SIWZ) 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO                
o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2010 r. Nr 113 , poz. 759 z pó źn. zm.)- zwanej dalej "ustawą" 

ZIMOW E UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I 
GMINY GOŁA ŃCZ 

 
Publikacja ogłoszenia: 

1. Biuletyn Zamówień Publicznych 409504 - 2012 z dnia 22.10.2012 
2. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gołańczy w dniu 22.10.2012 
3. SIWZ i ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Gminy Gołańcz 

http://www.bip.golancz.pl  w dniu 22.10.2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

znak postępowania:  ZP 271.8.2012 
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Nazwa Zamawiającego: Miasto i Gmina Gołańcz 
REGON    000528209    
NIP    766-00-14-377 
Miejscowość   Gołańcz 
Adres:   ul. Dr Piotra Kowalika 2 
Strona internetowa: www.golancz.pl 
Godziny urzędowania: w poniedziałek, w godzinach 730 – 1530 
    od wtorku do piątku – w godzinach od 715 do 1515. 

 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy 

adresować: 
 

 Urząd Miasta i Gminy Gołańcz 
ul. Doktora Piotra Kowalika 2 

62-130 Gołańcz 
 

Rozdział 1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których 
zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 

  
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.)., zwanej dalej ustawą 
oraz aktów wykonawczych do ustawy. 

2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: 
 Biuletyn Zamówień Publicznych, 
 strona internetowa Zamawiającego – www.bip.golancz.pl, 
 tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, 
 

Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia  
 
CPV 90.62.00.00-9 
CPV 90.63.00.00-2 
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
 
Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie usługi polegającej na odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi  
na drogach  i ulicach należących administracyjnie do Miasta i Gminy Gołańcz w sezonie zimowym 
2012/2013. Wielkość zamówienia uzależniona jest od panujących warunków atmosferycznych. 
Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny 
sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez sołtysów lub 
upoważnione osoby wyznaczone przez Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane 
pracy płatne będzie na podstawie wystawionej  faktury w okresach dwutygodniowych. Do obowiązków 
Wykonawcy należy: 1) przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów 
śniegu lub w ich trakcie, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, 
zagrażających bezpieczeństwu ruchu z powodu powstawania zatorów drogowych, 2) rozpoczęcie 
świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie 1 godziny od otrzymania od 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego wezwania telefonicznego, ustnego lub pisemnego, 3) 
samodzielnego, natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia usług związanych z utrzymaniem 
przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: 
intensywnych opadów śniegu- po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i uzyskaniu jego akceptacji 4) 
usuwanie śniegu z dróg (płużenie) przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. 
Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na 
skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do 
ruchu pieszych, 5) używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu 
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Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego, 6) wyposażenie operatora 
zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni 
kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej, 7) 
wyznaczenie osób pełniących dyżur w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za przystąpienie 
do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu, 8) zgłaszanie do przedstawiciela 
Zamawiającego każdorazowego przeprowadzenia akcji zimowej związanej z odśnieżaniem, 
9)Zwalczanie gołoledzi za poprzez sypanie dróg mieszanką piasku z solą. Zamawiający wymaga aby 

stosowana mieszanka do zwalczania gołoledzi była w proporcji 1:4, tj. 25% soli, 75% piasku. 
Zamawiaj ący nie przewiduje płatno ść za utrzymanie gotowo ści Wykonawcy. 

 
UWAGA! Zamawiający będzie monitorował proces świadczenia usług 
odśnieżania poprzez montaż nadajników GPS na sprzęcie Wykonawcy. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia po podpisaniu umowy 
wykazu używanego sprzętu i udostępnienie go Zamawiającemu w celu montażu 
nadajników GPS. Koszty montażu i opłacenia abonamentu za nadajniki GPS 
ponosi Zamawiający. 

 

Rozdział 3. Oferty częściowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
 

Rozdział 4. Oferty wariantowe 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 

Rozdział 5. Termin wykonania zamówienia 
 
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.04.2013 roku  
 

Rozdział 6. Informacja o podwykonawcach 
 
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 
 

Rozdział 7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 

1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie zobowiązania, 

2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że 
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do 
poświadczenia za zgodność z  oryginałem wszystkich dokumentów; 

3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć 
formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych 
do oferty dokumentów; wszelka korespondencja prowadzona będzie z 
Pełnomocnikiem; 

4) jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający może przed zawarciem umowy wezwać pełnomocnika do 
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
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2. Oferta wspólna,  (art.23 ustawy Prawo zamówień publicznych) składana przez 
dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania: 

1)  powinna być zgodna z postanowieniami i zapisami SIWZ, 
2) Sposób składania oświadczeń i dokumentów w przypadku składania oferty 

wspólnej:  
− ofertę, 
− oświadczenie o spełnianiu warunków podanych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4) 

ustawy (Załącznik Nr 2 do SIWZ),  
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu 
całego konsorcjum. 
3) następujące dokumenty i oświadczenia:  

− oświadczenie o spełnianiu warunku podanego w art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy (Załącznik Nr 3 do SIWZ), 

− odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej,  

składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. 
 

Rozdział 8. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. 
U. Nr 87, poz. 605).  
 
 

Rozdział 9. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane 
z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 

 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą 
w złotych polskich [ PLN ].  
 
 

Rozdział 10. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania 
oceny spełniania tych warunków 

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu 
dotyczące 

 
Opis spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

 
1. Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego warunku 
uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 
ustawy prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku 
nastąpi na podstawie oświadczenia załączonego przez Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 2 do 
SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia. 
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1. Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku:  

Na potwierdzenie spełnienia warunku należy przedstawić wykaz  wykonanych usług z 
zakresu zimowego utrzymania dróg w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest  krótszy - w tym 
okresie, minimum 1 usługi  o wartości co najmniej 100.000,00 zł z załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie. Potwierdzenie wystawia podmiot, dla którego oferent świadczył usługi. W 
potwierdzeniu należy podać: wartość świadczonej usługi oraz adnotację 
potwierdzającą prawidłowość wykonanej usługi. Na potwierdzenie spełnienia warunku 
należy przedłożyć wypełniony załącznik  nr 6 do SIWZ. 
 
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca 

zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne 

dokumenty tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i 

doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez wypełnienie 

tego warunku należy rozumieć nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzającymi wiedzę i 

doświadczenie podmiotu udostępniającego, ale przede wszystkim zobowiązanie się tego 

podmiotu do wykonania części zamówienia dotyczącego robót budowlanych lub oddanie do 

dyspozycji wykonawcy co najmniej kadry kierowania budową, która posiada wymagane 

uprawnienia oraz doświadczenie albo oddanie do dyspozycji wykonawcy osób odpowiedzialnych 

za kierowanie budową i zobowiązanie się do stałej usługi doradztwa w zakresie wykonywania 

przedmiotu zamówienia ). 

 

2. Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku:  

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
Wykonawca winien dysponować następującymi  jednostkami sprzętu:  
pługiem ciężkim, i lekkim,  przez pług ciężki rozumiemy : pojazd samochodowy o ładowności 
powyżej 12 t z napędem na dwie osie wyposażony w pług śnieżny lub ładowarkę czołową 
kołową o mocy conajmniej 150 KM lub ciągnik gąsienicowy typu DT 80 lub równoważny 
wyposażony w pług śnieżny,    przez pług lekki rozumiemy: pojazd samochodowy/ciągnik o 
ładowności do 6t napędem na dwie osie wyposażony w pług śnieżny oraz piaskarkę.  
Wykonawca składający oferty winien dysponować ww. sprzętem. 
Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany 
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia.  
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazu sprzętu załączonego przez 
Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 5 do SIWZ) metodą warunku: spełnia lub nie spełnia. 

Uwaga: 
Zamawiający dopuszcza zamienność sprzętu na zasadzie: 2 ciągniki zamiast 1             
samochodu wyposażonego w pług lekki. 

 
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku:  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie i za spełnienie tego 
warunku uzna złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w 
art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 2 do SIWZ). Warunek dotyczy 
wszystkich części zamówienia: Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia 
załączonego przez Wykonawcę do oferty ( załącznik nr 2 do SIWZ) metodą warunku: spełnia 
lub nie spełnia. 

 

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku:  

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oferent potwierdzi, że jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej w wysokości co najmniej 30.000,00 zł.  
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy 
Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. 

 
Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie 
nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania.  

 

Rozdział 11.  
A. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 

warunków w niniejszym postępowaniu 
 
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
określonych w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 i 2 - Wykonawca składa oświadczenia, 
których wzór stanowią Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 do niniejszej SIWZ. 
 

 
1. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia: 
Wykaz zrealizowanych zadań  w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia (Załącznik nr 6) 

 
2.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę, 

doświadczenie, potencjał techniczny niezbędny do wykonania zadania.  
 

Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zadania (załącznik nr 5) 
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3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez 
Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia: 
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 w wysokości co 
najmniej 30.000,00 zł. 

 

Rozdział 12. Wymagania dotyczące wadium 
 
Oferent nie wnosi wadium 
 

Rozdział 13.  Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna swój bieg wraz z dniem wskazanym jako 
termin składania ofert. 

2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o 
wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy 
jednak niż 60 dni. 

3. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na 
piśmie i jest dopuszczalna tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, 
jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. 

4. Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 
związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu. 

 

Rozdział 14.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, 
a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się 
z Wykonawcami 

 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie  
− pisemnej,  
− faksem – 067 261-59-11  
− drogą elektroniczną (adresy: budownictwo@golancz.pl),  
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Forma pisemna wymagana jest w przypadku: złożenia oferty wraz z załącznikami,  
powiadomieniu Zmawiającego o wycofaniu oferty, uzupełnienia dokumentów i 
oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, złożenia 
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oferty, wniesienia protestu, 
zgłoszenia do przystąpienia do postępowania protestacyjnego. 

 
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania – podstawa art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego 
o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać:  
1) nazwę i adres Wykonawcy,  
2) nr telefonu i faksu, e-mail, 
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym 

w sprawach dotyczących niniejszego postępowania, 
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4) znak postępowania –  ZP 271.8.2012 
5. SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy 

Gołańcz, ul. Doktora Piotra Kowalika nr 2, w godzinach urzędowania 
Zamawiającego lub otrzymać drogą elektroniczną zgłaszając takie zapotrzebowanie 
na adres: 
budownictwo@golancz.pl lub pobrać ze strony internetowej 
http://www.bip.golancz.pl 

6. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynie na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert. 
Jednocześnie, Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji 
elektronicznej na adres: budownictwo@golancz.pl 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert, 
warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może 
nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku 
wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego – www.bip.golancz.pl oraz niezwłocznie przekazana 
wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego (faks 067 261-
59-11 

8. Dokonując rejestracji należy podać: 
1) nazwę i adres Wykonawcy,  
2) nr telefonu i faksu, e-mail, 
3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym 

w sprawach dotyczących niniejszego postępowania, 
4) określenie sposobu przekazania informacji (pocztą, pocztą elektroniczną), 
5) znak postępowania –  ZP 271.8.2012 

 
9. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:  

- Karol Wolter  tel. 067 261 59 11, fax 
 067 261 59 11, e-mail: budownictwo@golancz.pl lub wolter@golancz.pl  
 

Rozdział 15.  Opis sposobu przygotowania ofert 
 
1. Opakowanie i adresowanie oferty. 

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. 
koperta) zaadresowanym i opisanym: 

Nadawca: 
Nazwa i adres Wykonawcy  
Adresat:  Urząd Miasta i Gminy Gołańcz 
   ul. Doktora Piotra Kowalika 2 
   62-130 Gołańcz 
 

OFERTA  
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC 

   
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 30.10. 2012 r. godz. 1015 

 
2. Podpisy. 
Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie 
prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców 
albo w ewidencji działalności gospodarczej, 
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2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców 
przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.  

 
3. Forma dokumentów i oświadczeń. 

1) Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty mają być w formie oryginałów lub 
kserokopii – potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/ osoby 
uprawnione do podpisania oferty. 

2) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych 
należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę. 

 
4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 

1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą 
jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. nr 153, 
poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – 
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na 
końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno). 

2) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie 
stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. 

5. Informacje pozostałe: 
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, 
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 

określonych w niniejszej SIWZ, 
3) Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim,  
b) w formie pisemnej,  

 
6. Zaleca się, aby: 

a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach 
do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo, 

b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana 
i ponumerowana kolejnymi numerami, 

c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę 
przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), 

d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór 
stanowi Załącznik Nr  1 do SIWZ). 

 
7. Zmiana / wycofanie oferty: 

a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić lub wycofać ofertę, 

b) o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty należy pisemnie 
powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu, 

c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 15 pkt 1 niniejszej 
SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 

d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika 
prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 

 
8. Zwrot oferty bez otwierania 

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania 
po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
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Rozdział 16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w GOŁAŃCZY ul. Doktora 

Piotra Kowalika 2, pokój nr 12 (sekretariat), w terminie do dnia  30.10. 2012 r 
roku, godz. 1000. 

2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny 
numer. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie Zamawiającego ul. Doktora Piotra Kowalika 2, 
pok. 4 (sala sesyjna) dnia  30.10.2012 roku, godz. 1015.  

4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 

którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen. 
7. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, 

którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 
8. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 

do Zamawiającego. 
 

Rozdział 17.  Opis sposobu obliczania ceny 
 
1. Wykonawca określi cenę jednostkową określając pracę sprzętu w 

przeliczeniu na godziny podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością 
do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 
związane z realizacją zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. 

 

Rozdział 18.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów 
i sposobu oceny ofert 

 
1. Cena ofertowa – znaczenie 100% 

×=
 C

 C

OB

NKC 100   

Gdzie: 
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy  
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających 

odrzuceniu  
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej  
  

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt. 

 

Rozdział 19. Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego 

 
1. Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o 

terminie i miejscu zawarcia umowy. 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze 
oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo 
10 dni od przesłania tego zawiadomienia w inny sposób. 
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3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie terminu 
związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  o wyborze 
oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na 
zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

Rozdział 20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 

Rozdział 21. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku Nr 4 do SIWZ. 
 
 
 

Rozdział 22. Inne informacje 
 
Nie przewiduje się: 
1) zawarcia umowy ramowej, 
2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 
3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

Rozdział 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów 
wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.   
 

Rozdział 24.  Załączniki do SIWZ 
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy 
Załącznik Nr2 Oświadczenie Wykonawcy – art. 22 ust 1 pkt 1-3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych 
Załącznik Nr 3 Oświadczenie Wykonawcy – art. 24 ust 1i 2  ustawy Prawo zamówień 

publicznych 
Załącznik Nr 4 Istotne postanowienia umowy 
Załącznik Nr 5 Wykaz sprzętu przewidzianego do realizacji zadania 
Załącznik Nr 6 Wykaz realizowanych zadań 
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Zamawiający: 
Miasto i Gmina Gołańcz 
Ul. Dr P. Kowalika 2 

     62- 130 Gołańcz 
         

OFERTA 
 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  Zimowe utrzymanie 
dróg i ulic Miasta i Gminy Gołańcz oferujemy następujące ceny jednostkowe 
za wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia za cenę: 

 
 

 
PŁUG CIĘŻKI (cena za 1 godzinę pracy) 
 
CENA OFERTOWA (brutto)  _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 
słownie złotych: 
........................................................................................................................ 
 
 
PŁUG LEKKI (cena za 1 godzinę pracy) 
 
CENA OFERTOWA (brutto)  _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 
słownie złotych:  
........................................................................................................................ 
 
ZWALCZANIE GOŁOLEDZI (cena za 1 godzinę pracy) 
 
 
CENA OFERTOWA (brutto)  _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 
 
słownie złotych: 
........................................................................................................................ 
 
ZWALCZANIE GOŁOLEDZI (cena za 1 tonę mieszanki) 
 
 
CENA OFERTOWA (brutto)  _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN 
 
słownie złotych: 
........................................................................................................................ 
 
 

 
1. Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie określonym w SIWZ 
2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 
3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia (dokonaliśmy wizji  w terenie). 
4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 

 
 
 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu 
terminu składania ofert, 

6) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowiązujemy   się   do   

zawarcia   umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
4. Oferta została złożona na …………………….. stronach  
5. Do oferty dołączono następujące dokumenty : 

• ………………………………………………………………., 
• ………………………………………………………………., 
• ………………………………………………………………., 
• ………………………………………………………………., 
• ………………………………………………………………., 
 

Nazwa i adres WYKONAWCY : 
...........................................................................................................................
...................................................................................................................... 
NIP .......................................................    
REGON .................................................................. 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
...........................................................................................................................
...................... 
Strona internetowa Wykonawcy : 
....................................................................................... 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  
........................................................................................................................... 
numer telefonu: 0 (**)  
Numer faksu: 0 (**) 
e-mail             ................................................................................................ 
 
 
 
............................, dn. _ _ . _ _ . 2012r.      ............................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka 
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 -------------------------------------------- 
Strona 14 

 
Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW 
UDZIAŁU OKREŚLONYCH ART. 22 UST. 1 pkt 1 - 3 USTAWY - PRAWO ZAMÓWIEŃ 
PUBLICZNYCH 
 
 
 
 

 Zamawiający: 
Miasto i Gmina Gołańcz 
Ul. Dr P. Kowalika 2 

       62- 130 Gołańcz 
 

 
 
 

Oświadczenie*  
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego pn.  Zimowe utrzymanie dróg i ulic 
Miasta i Gminy Gołańcz oświadczam że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 z 
późn. zm) moja firma:  
 
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2) posiada wiedzę i doświadczenie; 
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
........................., dn. .........................                ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 
 
 
* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę 
*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy 

dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 
konsorcjum. 
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Strona 15 

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO 
WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY - PRAWO 
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 
 
 

Zamawiający: 
Miasto i Gmina Gołańcz 
Ul. Dr P. Kowalika 2 
62- 130 Gołańcz 

 
 
 

Oświadczenie* 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na Zimowe utrzymanie dróg i ulic 
Miasta i Gminy Gołańcz oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 
z późn. zm)  moja firma:  
 

nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
..........................., dn. _ _ . _ _ .2012              .................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

 
 
*  Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę 
* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy 

dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy.
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WZÓR - UMOWA  Nr ZP 272.8.2012 
zawarta w dniu .......................... roku na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 , poz. 759 z późn. zm.). 

 pomiędzy: 

 

Miastem i Gminą Gołańcz, z siedzibą w Gołańczy, ulica Dr P. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz 

reprezentowanym przez 

 
mgr inż. Mieczysława Durskiego -Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz 
 

zwanymi dalej Zamawiającym, 

a 

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

z siedzibą w .............................................................. , reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Wykonawcą, 

o następującej treści: 

 
§ 1. 

Przedmiot i termin wykonania umowy. 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi 

w zakresie odśnieżania dróg gminnych w sezonie 2012/2013 . 

Zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania 4 metry.  

W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogów podanych wyżej zamawiający zastrzega 

prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej 

sytuacji wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postawionymi wymogami 

wykonania usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się na każde wezwanie Zamawiającego w ciągu 1 

godziny od wezwania. 

4. Zamawiający będzie monitorował proces świadczenia usług odśnieżania poprzez montaż 

nadajników GPS na sprzęcie Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia po 

podpisaniu umowy wykazu używanego sprzętu i udostępnienie go Zamawiającemu w celu montażu 

nadajników GPS. 

5. Ustala się rozpoczęcie i zakończenie robot wg decyzji Zamawiającego (realizacja zamówienia: od 

dnia podpisania umowy  do 30 kwietnia 2013r. 

 
§ 2. 

1. Wykonawca wyposaży pojazd w żółtą lampę błyskową ( i potrzebne światła dodatkowe) 

2. Wykonawca zobowiązuje się do obsługi sprzętu zamontowanego na nośnikach zgodnie z 

wymogami technicznymi i zasadami BHP. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie wykonywania pracy, 

niewykonywania lub nieterminowego i nierzetelnego wykonania usług powstałe w czasie 

obowiązywania niniejszej umowy. 
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§ 3. 
Płatności 
1. Należność za wykonanie usługi rozliczana będzie w okresie dwutygodniowym wg ceny: ilość godzin 

odśnieżonych dróg x cena za 1 godzinę łącznie z podatkiem VAT. Wysokość stawek została określona 

w ofercie przetargowej w dnia ............................. roku stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 

2. Należność za wykonanie usługi opłacona będzie przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 14 dni od 

daty przedłożenia przez Wykonawcę rachunku przelewem na rachunek 

bankowy nr ...................................................................  na podstawie przedłożonej faktury. 

 

3. Za czas napraw i związanego z tym przestoju Wykonawca nie może żądać żadnych dodatkowych 

wynagrodzeń. 

4. Warunkiem zapłaty jest potwierdzenie przez pracownika Zamawiającego wykonania zamówienia. 

§ 4. 
Kary 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca 

zapłaci karę w wysokości 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych). 

b) za nie podstawienie przez Wykonawcę w terminie sprzętu, Wykonawca płaci karę umowną w 

wysokości 500zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki. 

§ 5. 
Braki w jakości i terminowości robot z winy Wykonawcy w stosunku do ustaleń z Zamawiającym 

mogą stanowić podstawę do odstąpienia od umowy ze strony Zamawiającego z siedmiodniowym 

pisemnym wypowiedzeniem. 

 

§ 6 
Zamawiający powołuje swojego przedstawiciela merytorycznie odpowiedzialnego za nadzór  nad 

realizacja zamówienia w osobie:  Eugeniusza Majchrzaka, Tel. …………………………………………………. 

Przedstawicielem Wykonawcy będzie: ………………………………………………… Tel:. ……………………………. 

§ 7 
Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

§ 8 
Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia w niniejszej umowie wymagają pisemnej zgody obu stron pod 

rygorem nieważności. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie aneksów do niniejszej 

umowy. 

§ 9 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. 

§ 10 
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje 

Wykonawca, 2 egz. Zamawiający. 

 

 

 

                           Wykonawca:                                                                Zamawiający: 
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Załącznik nr 5 

 
WYKAZ SPRZĘTU 

przewidzianego do wykonania zadania 
 

Lp. Marka/typ Ładowność 
Wyposażenie (np. zamontowany 

pług, piaskarka...) 
Forma 

własności 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Jako potwierdzenie własności lub dysponowania w/w sprzętem do zestawienia załączam: 
 

1. .................................................. 
2. .................................................. 
3. ................................................. 
4. .................................................. 
5. ................................................... 
6. ................................................... 
7. ................................................... 
8. ................................................... 
9. ................................................... 
10. ................................................... 

 
 
 
 

............................................. 
                (podpis) 
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Załącznik nr 6 
 

Nazwa i adres Wykonawcy : 
 
 
 
 
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania o świadczenia : 
 
 

 
Wykaz zrealizowanych zada ń  w zakresie niezb ędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i do świadczenia w post ępowaniu pn.  

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I ULIC MIASTA I 
GMINY GOŁA ŃCZ 

 
 
 

Lp.  

 
Nazwa zamawiaj ącego 

 
Rodzaj i zakres : 

usług 

 
Warto ść 

 
Termin realizacji 

     

     

     

     

     

     

Do powyższego wykazu dołączamy dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane 
zgodnie z wymaganiami określonymi w zamówieniu. 
 
..........................., dnia ..................2012r.                  ……………………………………..    
                                                                                                                                                                       

  ( podpis i pieczęć osoby upoważnionej ) 

 


