
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO 

Przedmiot zamówienia: 

 Zimowe utrzymanie dróg na terenie powiatu szydłowieckiego 

 w sezonach 2008/2009 ; 2009/2010 ; 2010/2011 . 

 

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Zarząd Powiatu w Szydłowcu 

26-500 Szydłowiec, Pl. M. Konopnickiej 7  

strona internetowa www.szydlowiecpowiat.pl,

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi 
zmianami)  

2. Postępowanie zostanie unieważnione wyłącznie gdy:  
1)  nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu, 
2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, 
3)   wystąpi istotna zmiana  okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć,
4) postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, 
5) zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, jak również oferty dodatkowe  będą zawierać taką samą cenę.

3. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy: 
- ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania 
ofert ,  
- złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie 
powiatu szydłowieckiego 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych obejmuje teren 5 gmin tj; Szydłowiec, Chlewiska, Orońsko, Mirów, Jastrząb

Klasyfikacja usług CPV – 90.21.20.00 – 6  usługi z zakresu odśnieżania 

90.21.30.00 – 3 usługi usuwania gołoledzi 

 Potencjał techniczny wymagany od Wykonawcy wg następujących pozycji ; 

Poz. 1  Nośnik pod piaskarkę i pług lekki  -  1 szt.   Piaskarka typ SOLKA oraz pług lekki stanowią własność 
Zamawiającego. 

Poz. 2 Nośnik z piaskarką i pługiem typu średniego  -  1 szt  

Poz. 3 Nośniki  z pługami typu średniego                    -  2 szt. 

Poz. 4 Równiarka                                                           -  1 szt 

Poz. 5  Ładowarka do odśnieżania (typ np. Fadroma )       -   1 szt.  

Poz. 6 Środek do załadunku mieszanki solno-piakowej na piaskarki (ładowarka)   -  1 szt.  

 



-2- 

ZDP w Szydłowcu powierzy Wykonawcy sprzęt wymieniony w pkt.1(tj. piaskarkę i pługi) nieodpłatnie. Sprzęt ten 
może być wykorzystany do wyłącznie do usług na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu. 

Zamawiający dopuszcza w uzasadnionych przypadkach akcję bierną piaskarek i środka do załadunku. 

Wykonawca zobowiązuje się do montażu i demontażu osprzętu zimowego bez dodatkowego wynagrodzenia.    

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 Sezon zimowy 2008/2009 – 2010/2011  r. 

 Poszczególne okresy zimowe obejmują okresy od : 

 15 października 2008 r.  do  30 kwietnia 2009 r. 

 15 października 2009 r.  do  30 kwietnia 2010 r. 

 15 października 2010 r.   do  30 kwietnia 2011 r. 

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sięWykonawcy, którzy: 
- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r., nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 
ust.1 i 2 ustawy oraz spełniają niżej wymienione warunki szczegółowe : 

 - Wykonawca musi wykazać, że posiada n/w potencjał techniczny ; 

Poz.1. Nośnik  pod piaskarkę i pług lekki  - 1 szt. (piaskarka SOLKA z silnikiem benzynowym i pług lekki – 
własność Zamawiającego) 

Poz.2. Nośnik z  piaskarką i pługiem typ średni – 1 szt  (własność oferenta) 

Poz.3. Nośniki z pługami typu średniego z napędem na dwie osi – 2 szt. (własność oferenta ). 

Poz.4. Równiarka – 1 szt.  (własność oferenta ) 

Poz.5. Ładowarka do odśnieżania np. typ Fadroma – 1 szt.  (własność oferenta) 

Poz.6. Środek załadunkowy – ładowarka   -  1 szt  (własność oferenta ) 

- Wykonawca musi wykazać, że jako strona umowy w okresie ostatnich 5 lat świadczył co najmniej w jednym okresie 
zimowym usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na zadaniu o długości co najmniej 100 km. 

- Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

- zgadza się na warunki umowy 

- złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia przedstawione w pkt. 6 SIWZ, potwierdzające 
spełnienie wyżej wymienionych warunków. 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

- W toku badania  i oceny ofert,  Zamawiający będzie posługiwał się kryterium (spełnia/ nie spełnia). Zgodnie z art. 87 
ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści  
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących 
złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem art. 88 ustawy PZP. 

- Wykonawca, który nie złoży wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 
udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty w niewłaściwej formie, lub nie spełni innych wymagań określonych w 
ustawie PZP, SIWZ lub innych przepisach obowiązującego prawa, zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu 
przetargowym na podstawie art. 24 ustawy PZP.  

- Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP zamawiający wezwie 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. Zamawiający wezwie także zgodnie z art. 26 ust. 4  w wyznaczonym 
przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których  mowa w art. 25 ust. 1. 

- Oferta wykonawcy wykluczonego  uznana zostanie za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie. 
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VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz 
nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, 
wykonawca składa następujące dokumenty: 

1. Dokumenty wymagane: 

 -  formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 1; 

 - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

- Oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej. 

 - oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 2; 
 - Oświadczenie o posiadanym sprzęcie ( tj. potencjał techniczny ) wymaganym do realizacji zamówienia. 

 - Informację o doświadczeniu Wykonawcy ( “doświadczenie zawodowe”) na formularzu  zgodnym z     
 formularzem  
2. Inne dokumenty: 

 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, potencjał techniczny,                                
a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca składa następujące dokumenty: 

 - wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca z wykorzystaniem 
wzoru- załącznik nr 3; 
 - wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nich czynności z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 4; 
- wykaz wykonanego w okresie ostatnich pięciu lat jednego co najmniej jednego sezonu usług przy zimowym utrzymaniu 
dróg, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością usługom  stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie z wykorzystaniem wzoru- 
załącznik nr 5 
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną/e do podpisania oferty 
z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Szydłowcu, 26-500 Szydłowiec, ul. T.Kościuszki 297 lub faksem:(048) 617-58-61 

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych 
warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu 
składania ofert. 

 2.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 

 3.  Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Marek Ruszczyk tel. (048) 
617-58-61. 
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VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Nie jest wymagane wniesienie wadium  

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. 

X. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Przygotowanie oferty 

1) Oferta musi mieć formę pisemną i powinna być sporządzona w języku  polskim. 

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

4) Oferta oraz wszystkie załączniki w tym projekt umowy wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 
firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. 

5) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć
właściwe umocowanie prawne. 

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści 
niniejszej specyfikacji. 

7) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami 
– załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 

8) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający  dekompletacji zawartości 
oferty.  

10) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem 
składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

2.  Oferta powinna zawierać

1) Formularz oferty w którym będą podane cena netto, podatek VAT i cena brutto dla : 

 piaskarek i pługów         - zł / km 

 pozostały sprzęt odśnieżający i załadunkowy    -  zł / godz 

W w/w stosunkach mają być uwzględnione koszty dojazdu do Zamawiającego i powrotu. 

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w dwóch kopertach: 

- koperta zewnętrzna (bez nazwy oferenta) winna być oznaczona – „OFERTA PRZETARGOWA -  ZIMOWE 
UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE POWIATU SZYDŁOWIECKIEGO W SEZONACH ZIMOWYCH 2008/2009 ;  
2009/2010 ; 2010/2011; 

Na kopercie wewnętrznej należy umieścić pełną nazwę i adres Wykonawcy. 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, Pl. M.Konopnickiej 7 - sekretariat do dnia 29 
sierpnia 2008 roku do godziny 1000. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną
zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, w dniu 29.08.2008 r. o godzinie 1015 w swojej siedzibie- 
sala konferencyjna. 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

3. Nazwy i adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, wszelkie modyfikacje, terminy wykonania 
zamówienia oraz okresy gwarancji zostaną ogłoszone przez zamawiającego podczas otwarcia. 

 XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1.  Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 
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3. Cena jednostkowa może być tylko jedna 

XIII. KRYTERIA OCENY OFERTY 

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 
Oceny będą dokonywać członkowie Komisji przetargowej stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca 
najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował niżej podanym kryterium : 
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryterium:  
 Cena  -  100% 
 Kryterium oceniane będzie w skali 0-100 pkt. 
 
3. Zastosowany  wzór do obliczenia punktowego  
 cena oferty najtańszej

cena oferty badanej            x 100 

4. Dla porównania ofert  przyjmie się ceny jednostkowe za 1 km lub 1 godz. w poszczególnych pozycjach dotyczących 
danej jednostki sprzętowej. 

5. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej 
samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert 
dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 

XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZEZ 
WYKONAWCĘW CELU ZAWARCIA UMOWY  W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do jej zawarcia w terminie nie 
krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku. 

2. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy 
na warunkach wynikających z SIWZ lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed pod- 

pisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% szacunkowej wartości usług  

 przy zimowym utrzymaniu dróg z ostatnich 3 sezonów zimowych . Wartość ta wynosi  255.091,50 zł netto.   

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach : 

1. w pieniądzu na konto zamawiającego  

2. w poręczeniach bankowych  

3. w gwarancjach bankowych 

4. w gwarancjach ubezpieczeniowych 

5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o 
utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości. 

Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy z wyjątkiem 
określonych w niniejszej specyfikacji Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku 
nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 
zwrócone zgodnie z zapisami art. 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 

XVI. WARUNKI UMOWY 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów 
przyjętych w niniejszej specyfikacji. 

2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych 
zawartych w ofercie.  

3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 
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XVII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Każdemu wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie 
publiczne doznał uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci: 

- protestu  (DZIAŁ VI, rozdz. 2 art. 180 ÷ 183 Pzp) 

XVIII. INNE INFORMACJE 

1. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje wymienione w  pkt. V   

2. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający 
przewiduje zawarcie umowy ramowej. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, oraz okoliczności, po których zaistnieniu będą
one udzielane, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 

4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 
wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza 
porozumiewanie się drogą elektroniczną.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

6. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a 
wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

7. Jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

8. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

XIX. ZAŁĄCZNIKI 

Nr 1 – Formularz oferty. 

Nr 2 – Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1  ustawy PZP. 

Nr 3– Wykaz sprzętu 
Nr 4 – Wykaz osób i podmiotów,

Nr 5 – Doświadczenie zawodowe 

Nr 6 – Umowa  

 

Szydłowiec, dnia 18 sierpnia  2008 r. 

 

______________________________________ 

Podpis osoby uprawnionej  

 



Załącznik Nr 1 do specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 
 

................................................................... 
(nazwa i siedziba oferenta) 

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

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

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

Zarząd Powiatu w Szydłowcu 
Pl. M.Konopnickiej 7 
26-500 Szydłowiec 

OFERTA PRZETARGOWA 
 

Stosownie do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia .......................oferujemy wykonanie usług z 

zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu szydłowieckiego w czasie dwóch sezonów zimowych 

za cenę :

Akcja  czynna: 

NR. POZYCJI         CENA NETTO        PODATEK  VAT 7%          CENA BRUTTO 

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

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

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

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

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

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

 

Akcja  bierna: 

– cena  jednostkowa  za  1 godz.  przestoju    ładowarki   (między  kolejnymi  załadunkami) 

wynosi 10 zł netto 
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1. Oświadczamy,  ze  zapoznaliśmy  się ze  specyfikacją istotnych  warunków zamówienia  i  nie  wnosimy  
do  niej  zastrzeżeń.

2. Oświadczamy,  że uważamy  się za  związanych  niniejszą ofertą na  czas wskazany  w  specyfikacji  
istotnych  warunków  zamówienia. 

3. Oświadczamy,  że przy  realizacji  zamówienia  zapewniamy  odpowiednią ilość wymaganego  sprzętu. 

4.Oświadczamy,  że przy  realizacji  zamówienia  zapewniamy  1  osobę z personelu  kierowniczego  
odpowiedzialną za  prowadzenie  akcji  zimowego utrzymania  dróg  oraz odpowiednią ilość kierowców  do  
obsługi  pojazdów samochodowych  i  operatorów  maszyn  do  obsługi  sprzętu. 

5.Oświadczamy,  że zawarty  w specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia projekt  istotnych  
postanowień umowy,  został przez  nas  zaakceptowany  i zobowiązujemy  się, w przypadku  przyznania  
nam  zamówienia,  do zawarcia  umowy  na  wyżej  wymienionych  warunkach,  w  miejscu  i terminie  
wyznaczonym  przez  Zamawiającego. 

6.Oświadczamy,  że w przypadku  realizacji  zamówienia  nieodpłatnie zapewnimy  miejsce  na  
składowanie mieszanki solno-piaskowej. 

7.Deklarujemy  wpłacenie zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy w formie 

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

8.Załącznikami  do niniejszej  oferty są:

(1) ....................................................................................... 

(2) ....................................................................................... 

(3) ....................................................................................... 

(4) ....................................................................................... 

(5) ....................................................................................... 

 (6) ………………………………………………………………. 

 

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

 Miejscowość data                     Pieczęć firmowa Wykonawcy                                   Podpis  Wykonawcy 

 

................................................................... 
 podpis i pieczęć osoby upoważnionej  
 do  występowania w  imieniu oferenta     

 



Załącznik Nr 2 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 

OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1 
USTAWY  PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Oświadczam, że: 
1) posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności  zgodnie z 

wymaganiami ustawowymi, 

2) dysponuję niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz  potencjałem  technicznym a także osobami 

zdolnymi do wykonania danego zamówienia,   

3)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i  finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

dnia  
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 

 

pieczęć wykonawcy 

 



Załącznik Nr 3 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 
WYKAZ  SPRZĘTU 

 
Nazwa oferenta ............................................................................................................. 

Adres oferenta ............................................................................................................... 

Numer telefonu ......................................  Numer teleksu/fax ........................................ 

Składając ofertę w przetargu  ........................................................................................ 

................................................................... oświadczam, że moja firma dysponuje następującymi w pełni 
sprawnymi jednostkami sprzętu. 

 
Wyszczególnienie Liczba jednostek 

wydajność 
Rok produkcji,  

Model 
Forma  

władania 
A Sprzęt

B Pojazdy  
 

C Wyposażenie      
techniczne 

 

D Inne  
 

dnia  

podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 



Załącznik Nr 4 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

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

(nazwa i siedziba oferenta) 

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

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

WYKAZ  OSÓB I PODMIOTÓW 

Kierownictwo firmy 
Lp. Nazwisko i imię Aktualne stanowisko Lata doświadczenia  

w firmie 
1. 2. 3. 4. 

Personel odpowiedzialny za realizację zamówienia 
 

Lp.
Proponowane stanowisko Nazwisko i imię Nr uprawnień

zawodowych  
i zakres 

Staż pracy ogółem

1. 2. 3. 4. 5. 

dnia  

podpis osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 



Załącznik Nr 5 do specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
 

Nazwa oferenta ................................................................................................... 

Adres oferenta .................................................................................................... 

Numer telefonu........................................  Numer teleksu/fax ............................ 

Wykaz zamówień zrealizowanych w ciągu ostatnich  ............ lat  o charakterze i złożoności porównywalnej z 
zakresem zadania będącego przedmiotem zamówienia. 

Rodzaj zamówienia Całkowita  Wartość za którą Czas realizacji Nazwa Wymagania 

wartość oferent był
odpowiedzialny 

Początek Zakończenie Zamawiającego specjalne 

.........................................dnia ..........................                                      .............................................................. 
 podpis osoby uprawnionej do składania 
 oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 



Firma ( nazwa ) Wykonawcy ................................................................................................... 
 

Adres wykonawcy ...................................................................................................................... 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczam,  że firma  pn..........................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
Posiada  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej działalności  gospodarczej nr  
polisy......................................................................... 
 Ważne  do  dnia........................................... .  
 
2. Zobowiązuję się, że do  końca  obowiązywania  umowy  tj. do  30  kwietnia  2011  roku  firma  będzie  posiadała
odpowiednie  ubezpieczenia  od  odpowiedzialności  cywilnej. 
 
3. Liczba  zatrudnionych  pracowników  w  przedsiębiorstwie  wynosi ........................ osób. 
 
4. Oświadczam,  że wykonując zamówienie pn.: 
 
Zimowe  utrzymanie  dróg  powiatowych  na  terenie powiatu szydłowieckiego 
w sezonie zimowym  2008/2009; 2009/2010; 2010/2011  zapewnię 1 osobę z personelu  kierowniczego  
odpowiedzialną za  prowadzenie akcji  zimowego  utrzymania  dróg  oraz  odpowiednią ilość osób  do  obsługi  
pojazdów  samochodowych  i  sprzętu. 
 

.................................................... dn. ...........................                 
 

........................................................ 
 (podpis  i  pieczęć wykonawcy) 

 



Rozdział II 
 

Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia 
 

Zał. Nr 1       - mapa z zaznaczonym obszarem do zimowego utrzymania 
 Zał. Nr 2       - wykaz dróg do zimowego utrzymania 
 



Rozdział II 
 

Dokumentacja określająca przedmiot zamówienia 
 

1.Przedmiot zamówienia 
1.1. Przedmiotem przetargu jest określenie cen jednostkowych na poszczególne 

środki transportowo-sprzętowe w zakresie : 
A) Akcji czynnej polegającej na: 

 - odśnieżaniu i zwalczaniu gołoledzi na drogach powiatowych 
 B) Akcji biernej 
 - postoju ładowarki między kolejnymi załadunkami mieszanki na piaskarki 

1.2. Przedmiot zamówienia składa się z następującego zadania: 
Zimowe utrzymanie-odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin: Szydłowiec,Orońsko,Chlewiska, 
Mirów i Jastrząb

1.3. Obszar objęty przetargiem przedstawia zał.nr 1  
 1.4. Wykaz dróg do zimowego utrzymania przedstawia zał.nr 2 

 
Zwalczanie śliskości zimowej 

 Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone będzie przy użyciu materiałów 
 uszorstniających tj. piasku i mieszanki soli z piaskiem 
 

3. Warunki szczegółowe do specyfikacji 
 3.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące prowadzenia 
 zimowego utrzymania dróg powiatowych 
 3.2. Wymagane zaplecze techniczne 
 

Zamawiający zabezpiecza jedną piaskarkę i pług lekki 

Wymagany sprzęt od oferenta dla poz.1 
 

- jeden nośnik na pług i piaskarkę Solka 
 - środek łączności ( tel. komórkowy  ) 
 

Wymagany sprzęt od oferenta dla poz.2 
 

- jeden nośnik z piaskarką i pługiem typu średniego 
 - środek łączności ( tel.komórkowy ) 
 

Wymagany sprzęt od oferenta dla poz. 3 
 

- dwa nośniki z  pługami  odśnieżnymi(preferowane  z napędem na dwie osie)  
- środek łączności ( tel.komórkowy , stacjonarny) 

 
Wymagany sprzęt od oferenta dla poz.4 

 
- równiarka  

 - środek łączności (tel.komórkowy)  
 

Wymagany sprzęt od oferenta dla poz.5 
 

- ładowarka do odśnieżania np.typu Fadroma 
 - środek łączności (tel.komórkowy) 
 

Wymagany sprzęt od oferenta dla poz.6 
 

- jeden środek załadunkowy – preferowany typ-ładowarka    Ostrówek,Fadroma   
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 3.3 W przypadku sprzętu powierzonego przez Zamawiającego w kosztach jednostko 
 wych należy uwzględnić: koszt jego napraw, pomalowania i zakonserwowania 
 po zakończeniu sezonu zimowego. 
 3.4. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego montażu i demontażu osprzętu 
 3.5. W przypadku gdy oferent składa ofertę na więcej niż jedną pozycję musi 
 posiadać udokumentowaną ilość sprzętu wymaganą przez Zamawiającego 
 3.6. W przypadku równoczesnego świadczenia usługi posypywania i odśnieżania przez  
 osprzętowiony pojazd samochodowy, jako należność za jeden km świadczenia usługi 
 przyjmuje się cenę posypywania. 
 3.7. Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia  
 robót przy zimowym utrzymaniu dróg. Odszkodowania za szkody (np.uszkodzenie    
 ścian lub okien) przez śnieg odrzucony spod pługa powstałe przy robotach ZUD  
 obciążają Wykonawcę.

4. Zakres prowadzenia akcji zimowej 
 

Akcja czynna 
 

Świadczenie usług polegające na pracy sprzętu przy załadunku i rozładunku 
 materiałów ( mieszanka piaskowo-solna, piasek, żuzel ) oraz pracy sprzętu 
 bezpośrednio na drodze przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości. 
 Zwalczanie śliskości zimowej wg.VI standardu zimowego utrzymania polega 
 na posypywaniu materiałami uszorstniającymi niebezpiecznych odcinków dróg 
 ( skrzyżowania,przejazdy kolejowe,odc.o dużych spadkach podłużnych,łuki 
 poziome itp.)decydujących o możliwości ruchu wyznaczonych przez Zarząd drogi. 
 Odśnieżanie polega na: 
 - interwencyjnym usuwaniu z pasów ruchu warstwy śniegu 
 lub zasp śnieżnych powstałych podczas opadów śniegu , zawiei i zamieci śnieżnych  
 - odśnieżaniu uzupełniającym polegającym na usuwaniu zwałów śniegu z poboczy  
 poza koronę drogi.Następuje ono po oczyszczeniu pasów ruchu ze śniegu.  
 Usługi odbywać się będą wg dyspozycji przedstawiciela Zamawiającego. 
 

4.1. Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiającego podstawia jednostki sprzętowe 
do siedziby Zamawiającego niezwłocznie lecz nie póżniej niż:

a) środki do zwalczania śliskości                   -  2 godz     
 b) środki do odśnieżania                                 -  2 godz 
 c) środek załadunkowy                                   -  2 godz 
 Po wezwaniu kierowca pojazdu samochodowego lub sprzętu zgłasza się

bezpośrednio do kierującego zimowym utrzymaniem dróg. 
 4.2 . Wykonawca podstawiając sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób 
 ciągły, aż do odwołania 
 4.3. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania na własny koszt  światła

pulsującego na pracującym sprzęcie. 
 4.4. Za opóżnienia w podstawianiu sprzętu Zamawiający będzie naliczałWyko – 
 nawcy kary umowne wynoszące 10,0 zł za pierwszą godzinę a 20 zł za drugą

i każdą następną godzinę opóżnienia poszczególnej jednostki, a w przypadku 
 środka załadunkowego kara umowna za każdą godzinę będzie wynosić 30 zł

4.5. W zależności od warunków atmosferycznych Zamawiający może odwołać
usługi na czas nieokreślony 

 4.6. Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpiecznemu 
 użytkowaniu drogi i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy  
 podczas wykonywania zadań wynikających z utrzymania zimowego. 
 4.7. Powierzony przez Zamawiającego sprzęt, Wykonawca przekazuje Zamawiają-

cemu wyremontowany, sprawny, zakonserwowany, nie póżniej niż miesiąc
od zakończenia terminu świadczenia usług. 

 
Akcja bierna 

 
Dotyczy tylko środka załadunku, polega na pozostawieniu sprzętu 

 wraz z operatorem w okresie  między kolejnymi załadunkami piaskarek. 
 W wyjątkowych wypadkach może dotyczyć piaskarek i pługów.
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 5. Odbiór robót 
 

Odbiorowi podlega odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. 
 Odbioru robót dokonuje upoważniony pracownik Zarządu Dróg Powiatowych oceniając spełnienie 
 następujących warunków: 
 

A/ Przy odśnieżaniu dróg 
 

V standard zimowego utrzymania 
Jezdnia odśnieżona 

 W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. 
 Po przejściu pługa na pasie ruchu może zalegać warstwa zajeżdżonego śniegu 
 Pobocza nieodśnieżone. 
 

VI  standard zimowego utrzymania  
 Jezdnia zaśnieżona 
 Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.  
 Po przejściu pługa na pasie ruchu może zalegać warstwa śniegu umożliwiająca 
 przejazd tylko niektórym typom pojazdów ( np.samochody ciężarowe,autobusy) 
 

B/ Przy zwalczaniu śliskości 
 

VI standard zimowego utrzymania 
 Jezdnie posypane po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez Zarząd drogi 
 Przy zwalczaniu śliskości za piaskarką pozostaje widoczny na szerokości pasa ruchu ślad rozsypywanych 
 środków chemicznych lub ich mieszanin z materiałami uszorstniającymi. 



Załącznik Nr 6 do specyfikacji 
 Istotnych Warunków Zamówienia 

 

P R O J E K T U M O W Y



UMOWA   (wzór) 

Zawarta w dniu .................................... roku  w Szydłowcu pomiędzy Powiatem Szydłowieckim zwanym dalej 
 „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 
 

...........................................          -  .................................................... 
 ...........................................          -  .................................................... 
 przy kontrasygnacie .................................. – .....................................  
 a

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
 .................................................... – ..................................................... 
 .................................................... - ......................................................   

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług z zakresu zimowego utrzymaniu dróg powiatowych  terenie powiatu 
szydłowieckiego w sezonach zimowych 2008/2009 ; 2009/2010 ; 2010/2011. 
2. Świadczenie o którym mowa w pkt.1 polega na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości  na drogach powiatowych   
3. Okres sezonu zimowego ustala się od 15 października  do 30 kwietnia następnego roku kalendarzowego z 
możliwością wydłużenia lub skrócenia w zależności od występujących warunków atmosferycznych. 

§ 2
Integralną częścią umowy są:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2. Oferta 

§ 3
Wykonawca świadczy usługi przy wykorzystaniu własnego sprzętu i ludzi (kadry) ,  a podnajem może być realizowany 
w sytuacjach awaryjnych i krótkotrwałych za zgodą Zamawiającego. 

§ 4
1.Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 realizowany będzie przy użyciu sprzętu technicznego w dyspozycji 
wykonawcy tj. 
 - .............................................................................................. 
 - .............................................................................................. 

§ 5
1.Wykonawca zobowiązany jest zakonserwować sprzęt , a także czynić niezbędne naprawy  na  własny koszt. 

 2. W przypadku powierzenia sprzętu , Wykonawca w kosztach cen jednostkowych uwzględnił koszt napraw, 
pomalowania i zakonserwowania po zakończeniu sezonu zimowego 

§ 6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do wcześniejszego rozpoczęcia wykonywania 
przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych opadów śniegu . 
2. Wykonawca po otrzymaniu wezwania od Zamawiającego zobowiązany jest niezwłocznie podstawić jednostkę
sprzętową ;

- pługopiaskarkę
– pług odśnieżny 
– ładowarkę
– równiarkę

nie póżniej jednak niż 2 godz. od momentu wezwania 
§ 7

Termin obowiązywania umowy ustala się na okres  3 lat tj. od dnia 15 października  2008 r. i obejmować będzie sezony 
zimowe o których mowa w § 1 ust.1   

§ 8
Nadzór nad realizacją zamówienia pełnią z upoważnienia Zamawiającego Dyrektor ZDP oraz dyżurni ZUD. Ich 
polecenia i instrukcje są wiążące dla  Wykonawcy.  

§ 9
1. Ustala się ceny jednostkowe dla poszczególnych rodzajów sprzętu do ZUD 
w akcji czynnej za : 
 - odśnieżenie 1 km drogi (praca pługa wraz z nośnikiem)                       ................ zł (brutto) 
 - zwalczanie gołoledzi na 1 km (praca pługopiaskarki z nośnikiem)       ................ zł(brutto) 

- 1 m/g pracy sprzętu cięzkiego tj. równiarki                                           ................ zł(brutto) 
- 1 m/g pracy sprzętu ciężkiego tj.Fadromy                                             ................ zł(brutto) 

 - 1 m/g pracy ładowarki przy załadunku mieszanki                                 ................ zł(brutto) 
w akcji biernej za : 
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1 godz. przestoju ładowarki (pomiędzy załadunkami) 10 zł netto +VAT 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy równa się sumie iloczynów cen jednostkowych usług w akcji 
czynnej lub biernej i potwierdzeniem przez  Zamawiającego ilością kilometrów ( godzin ) wykonanej usługi lub godzin 
przestoju sprzętu załadunkowego. 
3. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie zostały określone na sezon  2008/2009 i obowiązują do 
końca kwietnia 2009 roku.  
4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę na następne sezony zimowe będą korygowane o 80% wskaźnika 
rocznego wzrostu cen towarów i usług publikowanych przez Prezesa GUS za rok poprzedni. 
5. Waloryzacje będą następowały od rozpoczęcia kolejnego sezonu zimowego tj. od miesiąca października i będą
niezmienne do zakończenia sezonu zimowego tj. do końca kwietnia roku następnego. 
6. Ustawowe zmiany podatków od towarów i usług VAT spowoduję zmianę cen jednostkowych podanych na 
poszczególne usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg. 
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach : 
- 70% kwoty po zakończeniu pierwszego sezonu zimowego tj. 30 kwietnia 2009r. 
- 30% kwoty po zakończeniu ostatniego sezonu zimowego tj. 30 kwietnia 2011r. 

§ 10 
1. Rozliczenie nastąpi na podstawie przedstawionych faktur na ostatni dzień każdego  miesiąca. 
2. Termin zapłaty faktur ustala się na 30 dni od daty dostarczenia  Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentów 
rozliczeniowych 

§ 11 
Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy w formie kar 
umownych w następujących wypadkach  i wysokościach: 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiajacemu kary umowne: 
a) za opóżnienia w podstawieniu sprzętu w wysokości 10 zł za pierwszą godzinę opóżnienia, a za każdą następną po 20 
zł , a w przypadku środka załadunku kara za każdą 1 godzinę będzie wynosiła 30 zł.
b) za opóżnienia w przekazywaniu powierzonego przez Zamawiającego sprzętu w wysokości 30 zł za każdy dzień
zwłoki. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania przedmiotu  umowy o którym mowa w § 1. 
3. Jeżeli w trakcie kontroli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi niezgodnie z warunkami 
technicznymi oraz poleceniami koordynatora ZUD to może: 
a) nie potwierdzić usługi od początku dyspozycji  
b) zrezygnować natychmiast z usług danego Wykonawcy ( natychmiastowe rozwiązanie   umowy z winy Wykonawcy ) 
c) będzie naliczał kary tak jak za nie podstawienie sprzętu. 

§ 12 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności 

§ 13 
1. Ryzyko wykonywania usług objętych niniejszą umową wynikające z braku ubezpieczeń AC pojazdów 
samochodowych obciąża Wykonawcę
2. Koszty wynikłe z ewentualnych szkód wyrządzonych osobie trzeciej w trakcie realizacji usługi obciążają
Wykonawcę

§ 14 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 15 
Wszelkie spory wynikłe z treści i realizacji umowy będą poddane sądowi właściwemu  dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16 
 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach : jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.  
 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                                          WYKONAWCA : 

 


