III.271.13.2014

Baligród, dnia 29 września 2014 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(dalej „SIWZ”)
do postępowania przetargowego na podstawie przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami)
w trybie przetargu nieograniczonego
na
wykonanie usługi pn.:

„Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i zwalczanie
śliskości dróg na terenie Gminy Baligród w sezonie
2014/2015”

Oryginał zatwierdził:
Wójt Gminy Baligród
mgr Agata Pomykała
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ROZDZIAŁ I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Baligród
Pl. Wolności 13, 38-606 Baligród
NIP 688 – 124 –47-73, REGON 370440005
Telefon 13 468 40 77 / Fax. 13 468 44 08
Adres strony internetowej: http://bip.baligrod.pl/,
E-mail: gmina@baligrod.pl
Godziny pracy: od 7:00 do 15:00

ROZDZIAŁ II. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 10
ust 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Podstawa prawna opracowania:
a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.);
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 231);
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych zostało opublikowane w (Dz. U. z 2013 r. poz.
1692).
d) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121)
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 Biuletyn Zamówień Publicznych;
 strona internetowa Zamawiającego – http://bip.baligrod.pl
 tablice ogłoszeń Urzędu Gminy Baligród.

ROZDZIAŁ III. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i zwalczanie
śliskości dróg na terenie gminy Baligród w sezonie 2014/2015”.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg, zatok autobusowych itp. na całej
szerokości jezdni, niezależnie od ilości niezbędnych przejazdów;
b) zapobieganie powstawania oraz usuwanie śliskości przez stosowanie mieszanki
piaskowo-solnej (piasek ostry 0-2 mm);
c) w przypadku zaistnienia warunków pogodowych powodujących śliskość na jezdni
– gołoledzi (opad marznącej mżawki itp.), Wykonawca zobowiązany jest do jej
zwalczenia oraz niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego;
d) wykonanie innych prac i podejmowanie działań organizacyjno-technicznych
niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w celu
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zapewnienia przejezdności i przejścia oraz w celu ograniczenia zakłóceń płynności
ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu.
2. Warunki realizacji zamówienia:
Drogi gminne i parkingi należy odśnieżać obustronnie na całej jej szerokości.
Zakres usług i szczegółową lokalizację pracy określi każdorazowo pracownik
Urzędu Gminy kierujący akcją zimową.
W przypadku intensywnych opadów śniegu w porze nocnej Wykonawca sam podejmuje
decyzję o rozpoczęciu odśnieżania .
W pierwszej kolejności, najpóźniej do godziny 07:00, powinny być odśnieżone drogi
główne np. drogi przez wioski, drogi dojazdowe do szkół itp.
W przypadku braku opadów śniegu i gołoledzi, akcji zimowego utrzymania dróg
nie prowadzi się. Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji nie przysługuje
wynagrodzenie. Zamawiający nie przewiduje również płatności z tytułu pełnionych
dyżurów i utrzymywania sprzętu i operatorów w gotowości.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swojej gotowości do prowadzenia
zimowego utrzymania dróg od podpisania umowy do 30 kwietnia 2015 r.
Ilość objazdów pługów będzie uzależniona od potrzeb.
Po rozpoczęciu usługi Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy na
kartach drogowych (załącznik Nr 6 do SIWZ) potwierdzanych przez Sołtysa danej
miejscowości w terminie nie późniejszym niż trzy dni od daty wykonania usługi .
W kartach muszą być co najmniej zapisy o godzinach, dacie i miejscu pracy sprzętu
(droga, parking), stanie utrzymania dróg i utrudnieniach oraz odległości (kilometrach)
odśnieżonych dróg.
Zamawiający przeprowadzał będzie na wybranych odcinkach dróg sprawdzenie sposobu
prowadzenia prac w zakresie zimowego utrzymania dróg na danym zadaniu, oraz
zachowanie utrzymania, a przede wszystkim przejezdności dróg.
W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest
w stanie prowadzić robót zgodnie z poleceniem, powinien zawiadomić o tym fakcie
Zamawiającego celem ustalenia i wspólnego wytyczenia dalszych kroków postępowania
dla odpowiedniego utrzymania bądź doprowadzenia do należytego stanu zasypanych
jezdni.
Zamawiający wymaga, aby łączność z Wykonawcą była możliwa przez całą dobę przy
pomocy telefonów stacjonarnych, komórkowych, radiotelefonów lub telefaxów.
Zamawiający wymaga również, aby w czasie prowadzenia akcji możliwa była
bezpośrednia łączność Zamawiającego z operatorami (telefon komórkowy, radiotelefon).
Jako cenę ofertową za odśnieżenie należy rozumieć cenę ryczałtową za wykonanie
usługi dotyczącej zimowego utrzymania dróg i placów, polegającą na odśnieżaniu dróg
i placów w stanie pozwalającym utrzymać przejezdność skalkulowaną na 1 kilometr
prowadzenia akcji zimowego odśnieżania. Cena podana w ofercie powinna obejmować
wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia przez cały okres
trwania umowy (dojazd na miejsce wykonania zadania, koszty zakupu paliwa, koszty
zakupu materiałów, koszty eksploatacji maszyn, wynagrodzenie pracowników itp.) oraz
ilość przejazdów po drogach („tam i z powrotem”) potrzebnych do utrzymania
przejezdności poszczególnych dróg.
Wykaz dróg do odśnieżania 2014/2015:
I. Baligród
1. Podgłębokie
odśnieżane z posypywaniem)
2. Ks. Tomasza Kościa
3. Partyzantów + plac Targowy
4. 3 Maja

dł. M.
- 1000 (każdorazowo
- 160
- 730
- 80
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

5. Adama Mickiewicza + parking koło nowej szkoły
- 570 (każdorazowo
odśnieżane z posypywaniem na odcinku od drogi wojewódzkiej do szkoły)
6. 6-go Sierpnia
- 420
7. Aleksandra Fredry
- 150
8. Podzamcze
- 330
9. 8 Marca
- 130
10. Jana Duplaka
- 300
11. T. Kościuszki
- 420 (każdorazowo
odśnieżane z posypywaniem)
12. 11 Listopada
- 440
13. Wincentego Pola
- 120
14. Wojska Polskiego
- 60
15. Plac Wolności+ parking koło przedszkola
- 160
16. Kazimierza Wielkiego + parking (c.woj. kościół)
- 590
17. Baligród do Słowika
- 400
18. Baligród do Wajdy
- 200
19. Baligród do Budzińskiego
- 250
Razem – 6,51 km
Mchawa
1. Mchawa „chałupki”
- 750
2. Mchawa przez wieś
- 2300
3. Mchawa do sklepu+ par. gim.+Mycio
- 410 (każdorazowo
odśnieżane z posypywaniem)
4. Mchawa pogranicze
- 280
5. Mchawa równia
- 220
6. Mchawa do Bobrów
- 400
7. Mchawa koło Pietrowa
- 100
8. Mchawa do Herbatki
- 150
9. Mchawa do Siekańca
- 160
10. Mchawa do Kuzia
- 170
11. Mchawa do Kościoła+ parking
- 100
12. Mchawa do Podgórskiego
- 250
13. Mchawa do Świetlicy
- 50
14. Mchawa koło rancza
- 110
15. Mchawa do Indyka
- 40
16. Mchawa do M. Gawłowskiej
- 180
Razem – 5,67 km
Roztoki Dolne
1. Roztoki przez wieś
- 1900
2. Roztoki do Kościoła
- 180
3. Roztoki do Kaczmara Z
- 50
4. Roztoki do Podsobińskiego
- 80
Razem – 2,21 km
Zahoczewie
1. Zahoczewie za Rzeką
- 1900
Razem – 1.90 km
Cisowiec
1. Cisowiec do Świetlicy i kościoła
- 240
2. Cisowiec do Masłyka, Pałki
- 410
Razem – 0,65 km
Kielczawa
1. Kielczawa do Bończaka
- 325
Razem – 0,32 km
Bystre
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1. Do Leśnej Polany
VIII.

- 900
Razem - 0,90 km

Stężnica
1. Stężnica do Kisiołka
2. Stężnica do Tokarza
3. parking koło Kościoła

- 330
- 150

Łączna długość dróg do odśnieżania - 18,64 km
Dodatkowo, w wyjątkowych sytuacjach na zlecenie Wójta odśnieżane będą n/w drogi :
- Mchawa do ujęcia wody
- Zahoczewie do ujęcia wody
- Zahoczewie do Prystasza
- Zahoczewie do kontenera na Podskale
- Nowosiółki do Lorenca
- Jabłonki do PGR
Zakres usług (odśnieżania oraz odśnieżania z posypywaniem) i szczegółową
lokalizację pracy określi każdorazowo pracownik Urzędu Gminy kierujący akcją
zimową.
Materiały do posypywania Wykonawca zapewni we własnym zakresie.
3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym
Słowniku Zamówień:
Kod CPV

90.62.00.00-9 – Usługi odśnieżania
90.63.00.00-2 – Usługi usuwania oblodzeń

ROZDZIAŁ IV. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ V. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

ROZDZIAŁ VI. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

ROZDZIAŁ VII. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ VIII. Termin realizacji zamówienia
Terminy wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 30 kwietnia 2015 r.
Rozpoczęcie sezonu następuje praktycznie z chwilą wystąpienia opadów śniegu
lub wezwania do robót przy zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Baligród,
a zakończenie z chwilą całkowitego ustąpienia zimy (termin realizacji może ulec skróceniu
lub wydłużeniu).
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ROZDZIAŁ IX. Warunki udziału w postępowaniu
dokonywania oceny spełnienia tych warunków

oraz

opis

sposobu

1. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złożą ważną i odpowiednią
ofertę wg Załącznika nr 1 i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
w trybie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg Załącznika nr 2, załączonego do SIWZ oraz:
1) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie
spełnia
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu
zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie
spełnia.
3) Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże,
iż dysponuje potencjałem technicznym:
- co najmniej 2 pojazdami wyposażonymi w pługi;
- co najmniej 1 szt. rozsiewacza mechanicznego do mieszanki piaskowo – solnej.
Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie
spełnia
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia – posiadają 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 wartość co najmniej 10 000,00 zł. Jednocześnie Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej i ekonomicznej
zapewniającej płynną realizację zamówienia.
2. Sposób potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu:
1) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w trybie z art. 22
ust. 1 ustawy Pzp, wg Załącznika nr 2 do SIWZ.
2. Wykaz sprzętu, którym Wykonawca będzie dysponował przy realizacji
niniejszego zamówienia, wraz z dokumentami potwierdzającymi dysponowanie
wymienionym sprzętem wg Załącznika nr 7 do SIWZ.
3. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
6

2)

3)

4)

5)

6)

prowadzonej działalności związanej przedmiotem zamówienia na wartość
co najmniej 10 000,00 zł.
Wykonawca w zakresie wskazanym w SIWZ jest zobowiązany wykazać odpowiednio,
nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp, należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg Załącznika nr 3.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wg Załącznika nr 8. Z odpisu lub rejestru winno wynikać, kto jest upoważniony
do reprezentowania firmy (Wykonawcy).
Wykonawca wraz z oferta składa listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej (wzór stanowi
załącznik Nr 4 do SIWZ), wynikającej z art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakter 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.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
w zakresie wymaganym dla Wykonawcy.

ROZDZIAŁ X. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w Rozdziale IX SIWZ,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania
lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania
działalności związanej z przedmiotem zamówienia:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także
osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
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sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Terminy podane w ust. 1
stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.

ROZDZIAŁ XI. Oferty wspólne
1. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarciu umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego
pełnomocnika.
2. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument podpisany przez wszystkich
Wykonawców);
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów, ilu Wykonawców).
3. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca
się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje,
korespondencję, itp.
4. Oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ.
5. Sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
a) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu złożone na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
(zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) – warunki oświadczenia
Wykonawcy spełniają łącznie. Oświadczenie winno być podpisane przez tych
Wykonawców, którzy spełniają postawione warunki. Jeżeli Wykonawca A spełnia
warunek art. 22 ust. 1 pkt 1 i 2, a Wykonawca B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt 3
i 4, złożenie podpisów tych Wykonawców pod jednym oświadczeniem uznane będzie
jako odpowiadające warunkom SIWZ.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 3 do SIWZ), przez każdego z Wykonawców składających ofertę
wspólną.
c) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczące
art. 24 ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z Wykonawców konsorcjum.
d) W przypadku dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału z art. 22
ust. 1 ustawy Pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków
złoży co najmniej jeden z jej uczestników oferty wspólnej lub gdy z dokumentów
złożonych przez tych Wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie.
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni
spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające
spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale IX SIWZ.
f) Oświadczenia i dokumenty wspólne, takie jak np.: oferta cenowa, składa
Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę
wspólną;
g) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie,
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h) Wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy
zgodnie z jej postanowieniami,
i) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym
jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia,
są zobowiązaniu przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców. Proponuje się (w celu ułatwienia przygotowania takiej umowy), aby
w umowie zawrzeć m.in. następujące postanowienia:
a) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego;
b) umowa konsorcjum musi być zawarta na okres nie krótszy niż czas realizacji
zamówienia,
c) umowa konsorcjum musi jasno precyzować cel gospodarczy, w jakim została ona
zawarta,
d) umowa musi wskazywać reprezentanta (lidera) konsorcjum – może nim być
Pełnomocnik wskazany w ofercie,
e) wskazywać podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców konsorcjum,
f) umowa nie może dopuszczać możliwości jej wypowiedzenia przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację
zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia,
g) zakazuje się zmian w zawartej umowie bez zgody Zamawiającego,
h) wszelkie rozliczenia finansowe (płatności faktur) Zamawiający dokonywać będzie
z liderem konsorcjum,
i) z umowy musi wynikać, iż członkowie konsorcjum ponoszą odpowiedzialność
solidarnie za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zamówienia,
j) nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej
pod warunkiem zawieszającym.

ROZDZIAŁ XII. Informacja o podwykonawcach
Wykonawca może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia podwykonawcom.
W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku,
gdy Wykonawca nie zamierza wykonać przedmiotu zamówienia przy udziale
podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy”. Jeżeli Wykonawca zostawi ten
punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane
siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy.

ROZDZIAŁ XIII. Dokumenty jakie należy złożyć do oferty
Dodatkowo Wykonawca winien do oferty dołączyć:
1. formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru – Załącznik nr 1 do SIWZ
2. stosowne pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy w przypadku,
gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego
w ofercie dokumentu lub gdy nie można w jednoznaczny sposób sprawdzić,
czy złożony podpis w ofercie został złożony przez osobę/y do tego umocowane,
3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna) pełnomocnictwo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.
23 ust. 2 ustawy Pzp.
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ROZDZIAŁ XIV. Forma ofert
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi rozdziałami oraz załącznikami
składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia.
2. Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania oferty wspólnej (np. konsorcjum firm czy spółka cywilna).
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona
w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, czytelnym pismem, w jednym
egzemplarzu na formularzu oferty, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
5. Załączniki winny być ponumerowane, wymienione z nazwy, złożone w kolejności
wskazanej na formularzu oferty przygotowanej w sposób zabezpieczający przed
dekompletacją. Załączniki do specyfikacji należy wypełnić według warunków
i postanowień zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku,
gdy jakakolwiek część z tych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać na
nich: „nie dotyczy”.
6. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje Wykonawcy mogą składać na
własnych drukach, pod warunkiem, że zostaną one sporządzone według schematu
druków załączonych do specyfikacji. Zmiana treści załączników dołączonych do
specyfikacji jest niedopuszczalna.
7. Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie przez
osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Za osoby uprawnione
do składania oświadczeń woli, w imieniu wykonawców uznaje się:
a) osoby wykazane w prowadzonych przez sądy w rejestrach spółdzielni lub rejestrach
przedsiębiorstw,
b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez osoby,
o których mowa powyżej, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika
Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
d) w przypadku, gdy Wykonawca prowadzi działalność w formie spółki cywilnej, a oferta
nie będzie podpisana przez wszystkich wspólników, Wykonawca zobowiązany jest
dołączyć do ofert odpowiednie pełnomocnictwa udzielone przez pozostałych
wspólników
8. W przypadku oferty składanej wspólnie, ofertę należy opatrzyć pełną nazwą i dokładnym
adresem wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną, z zaznaczeniem lidera
(pełnomocnika).
9. Wszelkie poprawki naniesione w ofercie lub w załącznikach przez Wykonawcę, winny być
parafowane przez osoby podpisujące ofertę wraz ze wskazaniem daty, kiedy zostały
naniesione zmiany.
10. Dokumenty dołączone do oferty mogą być przedstawione w formie oryginału lub
kserokopii. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu,
musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca
na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność
z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób,
kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie
te osoby.
11. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
12. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej kopercie:
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Koperta musi być zaadresowana na Zamawiającego, na adres podany na wstępie,
zawierać dane adresowe Wykonawcy, opisana:

"Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie
Gminy Baligród w sezonie 2014/2015"
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT
08.10.2014 r. godz. 910
13. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub
wycofać złożoną ofertę. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod
rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty winno być opakowane tak jak oferta,
a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
14. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu
składania ofert.
15. W przypadku złożenia oferty po terminie składania ofert, Zamawiający zwraca
Wykonawcom ich oferty.

ROZDZIAŁ XV. Jawność postępowania, wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ
1. Zamawiający prowadzi protokół postępowania, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 223, poz. 1458).
2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu
udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.
3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: „przez tajemnicę przedsiębiorstwa
rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich w poufności”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa
w art. 86 ust. 4 Pzp (podczas otwarcia podaje się nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach).
4. Oświadczenie dotyczące części oferty zastrzeżonej jako obejmującej tajemnicę
przedsiębiorstwa powinno być wyrażone poprzez wypełnienie pkt. 12 Załącznika nr 1
do SIWZ (oferta). Jeżeli oferta będzie zawierać informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa, dokumenty te należy umieścić w osobnym opakowaniu i będą stanowić
oddzielną część oferty. Powinny zawierać kolejną numerację stron i być opisane „Objęte
tajemnicą przedsiębiorstwa - nie udostępniać osobom trzecim”.
5. Po otwarciu złożonych ofert Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z zasady
jawności, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem.
Zamawiający po otrzymaniu wniosku udostępni do wglądu żądaną ofertę/y. Wyboru dnia
oraz godziny, kiedy może nastąpić przeglądanie oferty, dokona Zamawiający.
6. Oferty, protokół oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
postępowania mogą być przeglądane tylko i wyłącznie w siedzibie Zamawiającego,
na pisemny wniosek Wykonawcy, według zasad określonych w § 5 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 223 poz. 1458).
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
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upływem terminu składania ofert, chyba że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do
Zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże
Wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawnienia źródła zapytania
oraz udostępni je na stronie internetowej.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 7.
9. Pytania dotyczące treści SIWZ oraz odpowiedzi na nie, jak również oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane w trakcie postępowania, Zamawiający
i Wykonawcy będą przekazywali pisemnie (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
Dopuszcza się również obieg dokumentów za pośrednictwem faksu lub poczty
elektronicznej, wówczas każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt ich
otrzymania. W przypadku przekazywania dokumentów faksem lub e-mailem dowód
transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję w momencie jej
przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej
otrzymania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niesprawne działanie
urządzeń Wykonawcy. Treści zapytań wraz z wyjaśnieniami będą również zamieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Modyfikacja
może wynikać z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy
Zamawiającego. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków
udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny spełniania tych warunków. Każda
wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, stanie się częścią specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i zostanie doręczona wszystkim Wykonawcom, którym doręczono
specyfikację oraz zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
11. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia:
mgr inż. Tomasz Karnasiewicz - do porozumiewania się z Wykonawcami
w sprawach merytorycznych.
mgr inż. Elżbieta Świniarska - do porozumiewania się z Wykonawcami
w sprawach formalnych;
tel. 013 468 40 77 w godz. 700-1500.

ROZDZIAŁ XVI. Wadium
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

ROZDZIAŁ XVII. Termin związania ofert.
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie
zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa w ust 1, o oznaczony okres, nie dłuższy
jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przez Wykonawcę
skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy Pzp).
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ROZDZIAŁ XVIII. Termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy w Baligrodzie, 38-606
Baligród Pl. Wolności 13, sekretariat, w terminie do dnia 08.10.2014 roku, godz. 900.
2. Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu.
3. Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
4. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1
niniejszego rozdziału, zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
5. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu ich otwarcia.
6. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Baligrodzie, 38-606 Baligród,
Pl. Wolności 13, sala narad, dnia 08.10.2014 roku, godz. 910.
7. Część jawna polega na sprawdzeniu, czy opakowania zewnętrzne ofert nie są naruszone
oraz otwarciu ofert w kolejności wpływu i podaniu do wiadomości zebranych nazw
i adresów Wykonawców, cen ofertowych dla poszczególnych części zamówienia.
8. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Informacje, o których mowa w pkt 7 i 8 Zamawiający przekaże niezwłocznie
Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

ROZDZIAŁ XIX. Sposób kalkulacji ceny oferty
1. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć ofertę cenową na formularzu ofertowym
załączonym do SIWZ.
2. Zgodnie z postanowieniem art. 2, pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, kryterium
wyboru ofert będzie cena 100% w tym:
- Cena odśnieżania (koszt) za 1 km – 70 %
- Cena odśnieżania z posypywaniem mieszanką piaskowo-solną (koszt) za 1 km –
30 %
Oferta z tak określoną ceną brutto zostanie poddana ocenie przy zastosowaniu
powyższych kryteriów.
3. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia, w tym mieszanki piaskowo - solnej, utrzymanie środków transportowych,
ewentualne rozstawienie pojemników na piasek.
4. Cena ofertowa jest ceną ryczałtową; miesięczne wynagrodzenie zostanie obliczone
zgodnie z zapisami umownymi.
5. Cenę ryczałtową należy ustalić w oparciu o kalkulację własną Wykonawcy
przedmiotowego zamówienia publicznego uwzględniając zakres zamówienia opisany
w niniejszej SIWZ.
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
7. Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 i ust.
2 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług z dnia 10 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2014
r., poz. 915) tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest
obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie usługi. W tak rozumianej cenie,
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów usługa podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz
podatkiem akcyzowym.
8. W całkowitej cenie ofertowej przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła,
podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień
wszczęcia postępowania.
9. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług
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w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług,
który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Kryterium oceny - najniższa cena brutto - waga 100 %
11. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
12. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niepodlegającemu wykluczeniu, którego
oferta niepodlegająca odrzuceniu otrzyma największą liczbę punktów.
14. Oferty oceniane będą komisyjnie w sposób punktowy od 0 do 100 punktów na zasadach
niżej określonych:
Cena najniższa z oferowanych
C= ------------------------------------------------ x 100 pkt
Cena oferty badanej
W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która wg formuły
oceny ofert uzyska najwyższą ilość punktów.

ROZDZIAŁ XX. Wybór najkorzystniejszej oferty
1. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy spełniają
wymagania art. 22 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24
ustawy Pzp, z uwzględnieniem art. 26 ustawy Pzp.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, złożona przez
niego oferta nie będzie rozpatrywana i uznana zostanie za odrzuconą.
3. W następnym etapie badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy oferty Wykonawców
niewykluczonych z postępowania nie podlegają odrzuceniu.
4. W razie, gdy złożona oferta będzie sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokona odrzucenia
rozpatrywanej oferty. Zamawiający odrzuci rozpatrywaną ofertę także w innych
przypadkach, określonych w art. 89 ustawy Pzp.
5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
6. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego
oferta została poprawiona. Omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny Zamawiający poprawi
na zasadach określonych w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
7. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg
zostanie unieważniony. Zamawiający może unieważnić postępowanie także w innych
przypadkach, określonych w art. 93 ustawy Pzp.
8. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.
9. Wykonawcy składający dodatkowe oferty nie mogą zaoferować ceny wyższej niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
10. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia i została uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę
punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej
specyfikacji).
11. Zamawiający, niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, powiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego
ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy
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Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania
ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert
i łączną punktację,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację,
o której mowa w ust. 11 a) na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym
w swojej siedzibie.
13. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1.

ROZDZIAŁ XXI. Informacje dotyczące umowy
1. Podstawą zawarcia umowy będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy
Kodeksu cywilnego, postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
oferta przedłożona w przetargu.
2. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Zamawiający
podpisze umowę, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty – jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane faksem lub
za pośrednictwem poczty elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny
sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Zamawiający
może zawrzeć umowę przed terminami określonymi wyżej, jeżeli w postępowaniu
zostanie złożona tylko jedna oferta lub nie wykluczono żadnego Wykonawcy i nie
odrzucono żadnej oferty.
3. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba
że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. W przypadku złożenia oferty wspólnej, Wykonawcy przed podpisaniem umowy
realizacyjnej, przedłożą Zamawiającemu umowę spółki cywilnej lub umowę konsorcjum.
6. Wykonawca winien uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umów
z podwykonawcami. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia przez
Wykonawcę umowy lub projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi sprzeciwu lub
zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

ROZDZIAŁ XXII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XXIII. Istotne dla stron postanowienia umowy
1. Wykonawca poniesie odpowiedzialność cywilną za skutki niewykonania zadania
wynikającego z niniejszej umowy.
2. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:
a) w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w prowadzeniu akcji zimowego
utrzymania bądź nie podjęcia jej lub opóźnienia w podjęciu akcji na wezwanie,
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Zamawiający zastosuje potrącenie z zakresu wykonywanych robót wykazanych
do 10 % wartości brutto w rozliczeniu miesięcznym.
b) w przypadku nie podjęcia akcji czynnej na wezwanie Zamawiającego jeżeli zagraża
to bezpieczeństwu ruchu Zamawiający zleca roboty innemu Wykonawcy na koszt
Wykonawcy z którym jest zawarta umowa. Ewentualne skutki finansowe wynikłe
z zaniedbań poniesie dotychczasowy Wykonawca.
3. Strony dopuszczają ewentualne zmiany następujących postanowień umowy:
a) zmianę terminu gotowości zimowej, określonej w § 6 umowy, spowodowaną opadami
atmosferycznymi sezonu zimowego 2014/2015;
b) zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego;
c) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

ROZDZIAŁ XXIV. Środki ochrony prawnej
1. Informacje ogólne:
1) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy
Pzp.
3) Środkami ochrony prawnej są:
a) wniesienie informacji o nieprawidłowościach na podstawie art. 181 ustawy
Pzp,
b) odwołanie,
c) skarga do sądu.
2. Informacje o nieprawidłowościach:
1) Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do
wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami
ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na
podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
2) W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3. Odwołanie.
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy Pzp.
2) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób,
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia
publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie
internetowej,
4) Odwołanie wobec czynności innych niż określono powyżej wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można
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było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia,
5) Szczegółowo kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180189 ustawy Pzp.
4. Skarga do sądu.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu
uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XXV. Załączniki do SIWZ
Załącznik Nr 1do SIWZ - Formularz ofertowy;
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Wzór - Oświadczenie, w rozumieniu art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póżn. zm.)
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór - Oświadczenie, w rozumieniu art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póżn.
zm.)
Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór – Informacja przynależności do grupy kapitałowej
na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z póżn. zm.)
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wzór umowy
Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór Karty drogowej do rozliczania usługi odśnieżania
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wykaz sprzętu
Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór - Oświadczenie, w rozumieniu art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z póżn.
zm.)
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Załącznik Nr 1 do SIWZ

Numer sprawy: III.271.13.2014

Pełna nazwa Wykonawcy:
………………………………………………………………….
……………………………………………………….…………
……………………………………………………………….…
Adres i siedziba Wykonawcy:
…………………………………………………………….…..
……………………………………………………….…….….
NIP:……………………………………………………..…….
REGON:……………………………………………………...
Nr telefonu:………………………………………………..…
Nr faksu:………………………………………………….…
Adres e-mail:……………………………………………….

FORMULARZ OFERTOWY
Wójt Gminy Baligród
38-606 Baligród
Pl. Wolności 13
Odpowiadając na ogłoszenie postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 – 46 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.
zm.), na:
„Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie Gminy
Baligród w sezonie 2014/2015”
1. OFERUJEMY cenę za 1 km utrzymania dróg na zadaniu j.n.:
a) Cena netto za odśnieżanie za 1 km -………………………………………………………
Cena brutto za odśnieżanie za 1 km -…………………………………………………….
Słownie cena brutto: ……………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………..…………….
b) Cena netto za odśnieżanie z posypywaniem za 1 km .………………...………………
Cena brutto za odśnieżanie z posypywaniem za 1 km -……………………………….
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Słownie cena brutto:…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..…………….
Cena 1 km całodobowo obejmuje: świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego
zamówienia sprzętem własnym lub dzierżawnym wraz z mieszanką piaskowo-solną
przeznaczoną do zimowego utrzymania dróg.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacjś istotnych warunków zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymogami i zasadami postępowania.
3. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania
oferty oraz, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza oferta na okres 30 dni.
5. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania
nam zamówienia, do zawarcia mowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Oświadczamy, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji.
7. Warunki płatności: przelew 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.
a) Nr konta bankowego ....................................................................................................
b) NIP……………………………………………….REGON……….……..……………………

8. Oświadczamy, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie
upadłościowe.
9. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie własnymi siłami / przy udziale podwykonawców*
w zakresie:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

10. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwisko i imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

11. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
1) ………………………………………………………………………………………………
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2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………
5)……………………………………………………………………………………………….
6)……………………………………………………………………………………………….
7)……………………………………………………………………………………………….
8)………………………………………………………………………………………………
9)………………………………………………………………………………………………
10)…………………………………………………………………………………………….

12. Dokumenty, które stanowią tajemnice przedsiębiorstwa znajdują się na wymienionych
stronach:…………………………………….

…………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………………………………..
(podpis i imienna pieczątka uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

Numer sprawy: III.271.13.2014

OŚWIADCZENIE
w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców:
…........................................................................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy:
…........................................................................................................................................................................................................

Numer telefonu, faksu :
…........................................................................................................................................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na
terenie Gminy Baligród w sezonie 2014/2015
na podstawie art. 44 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z poźn. zm.) przystępując do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie wymienione powyżej,
zgodnie z art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oświadczam/my, że:
1)

posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2)

posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie

3)

dysponuję/my odpowiednim potencjałem
do wykonywania zamówienia,

4)

znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

…………………………
(miejscowość i data)

technicznym

oraz osobami

zdolnymi

…………………………………………………………………..
(podpis i imienna pieczątka uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik Nr 3 do SIWZ

Numer sprawy: III.271.13.2014

OŚWIADCZENIE
w trybie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców:
…................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
…................................................................................................................................................
Numer telefonu, faksu:
…................................................................................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na
terenie Gminy Baligród w sezonie 2014/2015”

Oświadczam/my, że: nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

…………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………………………………..
(podpis i imienna pieczątka uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)
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Załącznik Nr 4 do SIWZ

Numer sprawy: III.271.13.2014

……………………………………….
/Nazwa i adres wykonawcy,

………………..…………………………….
/miejscowość i data/

tel/fax, REGON, NIP/

INFORMACJA
na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu na:
„Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie Gminy
Baligród w sezonie 2014/2015”
Informuję, że*:
- nie przynależymy do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
o ochronie konkurencji i konsumentów*
- przynależymy do grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku
o ochronie konkurencji i konsumentów*,w skład której wchodzą poniższe podmioty:
1. . ................................................................................................................................... …
2. . .............................................................................................................................. …….
3. . ................................................................................................................................ …..
4. . ………………………………………………………………………………….........................

…………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………………………………..
(podpis i imienna pieczątka uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

*niepotrzebnie skreślić
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Załącznik Nr 5 do SIWZ

Numer sprawy: III.271.13.2014

U M O W A nr............./2014
Wzór
zawarta w dniu …………….. w Baligrodzie pomiędzy Gminą Baligród,
38 –606 Baligród, ul. Pl. Wolności 13, NIP: 688-12-44-773 reprezentowaną przez:
Agatę Pomykała – Wójta Gminy Baligród
przy kontrasygnacie
Urszuli Różyckiej - Skarbnika Gminy Baligród
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………….
reprezentowanym przez:
1. …………………………………………
2. …………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy
dokonanego w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym w oparciu o przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.) została zawarta Umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający udziela Wykonawcy zamówienia publicznego, które polega na odśnieżaniu
i zwalczaniu śliskości dróg na terenie Gminy Baligród w sezonie 2014/2015.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z przyjętą ofertą stanowią integralną
część niniejszej umowy.
§2
1. Zakres robót i usług, które obowiązany jest realizować Wykonawca obejmuje:
a) odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg;
b) zorganizowanie punktu dyspozycyjnego do prowadzenia akcji czynnej;
c) na własny koszt zapewni bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych przy
zimowym utrzymaniu dróg;
d) podawanie meldunków dobowych Zamawiającemu w godz. 07:00- 09:00 po
przeprowadzeniu akcji lub w czasie trwania (w dni robocze) na nr telefonu (13)
4684077;
e) prowadzenie ewidencji pracy pojazdów (sprzętu);
f) koordynację i kierowanie robotami zimowego utrzymania przez wyznaczonych
i kompetentnych pracowników;
g) zbieranie informacji o sytuacjach na drogach i przekazywanie danych
Zamawiającemu;
h) w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia
zastępczego sprzętu w ciągu 3 godzin zdolnego do dalszej pracy.
§3
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1. Zamawiający ma prawo skrócić lub ograniczyć planowany zakres i czas realizacji robót
jak również zrezygnować całkowicie z wynajmu niektórych nośników w przypadku
niedoboru środków finansowych przeznaczonych na ich realizację lub ze względu na
korzystne warunki atmosferyczne.
2. Zamawiający ma prawo zawieszenia akcji bez prawa wynagrodzenia jeżeli korzystne
warunki atmosferyczne i stan nawierzchni na to pozwolą.
3. Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu wykonywania usług podejmować będzie
Wójt Gminy Baligród.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewniania łączności telefonicznej z kierowcami
i operatorami pracującymi przy zimowym utrzymaniu dróg – telefon komórkowy.
§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację usług będzie równe iloczynowi:
cena za 1 km utrzymania drogi x ilość km x krotność odśnieżania (potwierdzona przez
Sołtysa wsi).
2. Cena za 1 km wynosi :
a) Cena netto za odśnieżanie za 1 km -……………………………..……………………
Cena brutto za odśnieżanie za 1 km -………………………………………………….
Słownie cena brutto : ………………………….………………………………………….
b) Cena
netto
za
odśnieżanie
z
posypywaniem
za
1
km
…………………………………………………………………………..………………
Cena
brutto
za
odśnieżanie
z
posypywaniem
za
1
km
……………………………………………………………………………………………

-

Słownie cena brutto : ………………………………………………………………….
§5
1. Rozliczenie robót za wykonane usługi będzie się odbywać fakturami częściowymi. Do
faktury Wykonawca dołączy karty drogowe do rozliczania usługi odśnieżania
potwierdzone przez sołtysa .
2. Faktura płatna w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie będzie przekazywane na wskazane konto Wykonawcy.
4. Ceny robót nie będą podlegały rewaloryzacji ze względu na inflację lub inne czynniki.
§6
1. Rozpoczęcie sezonu nastąpi w zależności od panujących warunków atmosferycznych.
2. Termin wykonania zamówienia - 30.04.2015 r.
§7
1. W przypadku podzlecenia robót przez Wykonawcę innym Podwykonawcom, Wykonawca
powinien przedstawić Zamawiającemu umowę z podwykonawcą do akceptacji i uzyskać
pisemną zgodę Zamawiającego na zlecenie robót Podwykonawcy.
2. Zgoda na powyższe nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za realizację
przedmiotu umowy i nie może być podstawą do zmiany ceny ofertowej.
3. Zapłata za roboty, które Wykonawca zlecił Podwykonawcy zostanie dokonana po
udokumentowaniu, że Wykonawca zapłacił Podwykonawcy.
§8
1. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie
……………………….. w dni robocze w godz. 07:00 – 15:000 pod nr tel. 13 4684077.
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2. Zamawiającego ma prawo do kontroli realizacji zadań wynikających z umowy w każdym
momencie doby.
3. Osoby kierujące robotami ze strony Wykonawcy zobowiązane są udzielać rzetelnych
informacji przedstawicielom Zamawiającego dot. bieżącego zakresu wykonywanych prac
oraz stanu utrzymania poszczególnych odcinków dróg.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w tym finansową- za szkody powstałe na rzecz
osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania usług będących
przedmiotem umowy.
§9
1. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający
zastosuje następujące sankcje finansowe:
1) w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w prowadzeniu akcji
zimowego utrzymania bądź nie podjęcia jej lub opóźnienia w podjęciu akcji na
wezwanie, Zamawiający zastosuje potrącenie z zakresu wykonywanych robót
wykazanych do 10 % wartości brutto w rozliczeniu miesięcznym.
2) w przypadku nie podjęcia akcji czynnej na wezwanie Zamawiającego jeżeli
zagraża to bezpieczeństwu ruchu Zamawiający zleca roboty innemu Wykonawcy
na koszt Wykonawcy z którym jest zawarta umowa. Ewentualne skutki finansowe
wynikłe z zaniedbań poniesie dotychczasowy Wykonawca.
2. Za nieterminowe regulowanie należności przez Zamawiającego, Wykonawca może
żądać zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.
§ 10
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.
2. Strony dopuszczają ewentualne zmiany następujących postanowień umowy:
a) zmianę terminu gotowości zimowej, określonej w § 6 umowy, spowodowaną opadami
atmosferycznymi sezonu zimowego 2014/2015;
b) zmiany osób biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego;
c) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług.
§ 11
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany
jest w formie pisemnej kierować swoje roszczenia do Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia
Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili ogłoszenia roszczenia.
3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na roszczenie
w terminie Wykonawca może zwrócić się do Sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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Numer sprawy: III.271.13.2014

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Wzór Karty drogowej do rozliczania usługi odśnieżania
Baligród.......................................
(data)

DOBOWY RAPORT PRACY Nr ……..

Samochód ..................................................nr rejestracyjny………………………………………
Godzina rozpoczęcia ……..……….……….
Imię i nazwisko kierowcy ............................................................................................................
Godzina zakończenia ………………………………………………..…………………
L.p.

Miejscowość
Nazwa ulicy

Odśnieżanie
/ mb /

Odśnieżanie wraz z
posypywaniem
mieszanką piaskowosolną
/ mb /

Uwagi

Podpis Sołtysa

………………………
Podpis Wykonawcy
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Załącznik Nr 7 do SIWZ

Numer sprawy: III.271.13.2014

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

W yk a z s p r z ę t u
(potencjał techniczny)
Pełna nazwa Wykonawcy

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

Adres Wykonawcy

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

Numer telefonu, faksu

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

Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania podmiotowego zamówienia.
Nazwa sprzętu

Typ sprzętu
(samochód , ciągnik, spycharkokoparka, rozsiewacz)



Sprzęt własny/udostępniony
przez inny podmiot*

należy wpisać „dysponuje” lub „udostępniony przez inny podmiot” w przypadku udostępnienia sprzętu przez inny
podmiot wykonawca jest zobowiązany załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do udostępnienia sprzętu.

………………………
Podpis Wykonawcy
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Załącznik Nr 8 do SIWZ

Numer sprawy: III.271.13.2014

OŚWIADCZENIE
w trybie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców:
…................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy:
…................................................................................................................................................
Numer telefonu, faksu:
…................................................................................................................................................

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Zimowe utrzymanie dróg – odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na
terenie Gminy Baligród w sezonie 2014/2015”
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
- 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”
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

…………………………
(miejscowość i data)

…………………………………………………………………..
(podpis i imienna pieczątka uprawnionego
Przedstawiciela Wykonawcy)

*załącznik wypełnia tylko osoba fizyczna – nie dotyczy przedsiębiorców
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