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Znak sprawy: BGK.271.6.2014

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(cyt. dalej jako SIWZ)

W POST POWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO

PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO NA

WYKONANIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy
chock w okresie 2014 - 2016”

Zamówienia o warto ci mniejszej ni kwoty okre lone w przepisach wydanych
na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówie publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907,984,1047,1473,oraz z 2014 r.
poz. 423

Nazwa Zamawiaj cego: GMINA W CHOCK
Adres: ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock

godziny pracy urz du: poniedzia ek – pi tek 745 – 1545

telefon: 041 273-61-30
faks: 041 273-61-59

Wszelk korespondencj zwi zan z niniejszym post powaniem nale y
adresowa :
Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock

                                                                                                           Zatwierdzam:
                                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy W chock
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chock, dnia 18.09.2014 r.

Informacje ogólne:

1. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert cz ciowych.
2. Zamawiaj cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci udzielenia
zamówie uzupe niaj cych.
4. Zamawiaj cy nie dopuszcza sk adania ofert wariantowych.
5. Rozliczenia miedzy Zamawiaj cym a Wykonawc prowadzone w PLN.
6. Zamawiaj cy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7. Zamawiaj cy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiaj cy nie przewiduje zwrotu kosztów w post powaniu z
zastrze eniem art. 93 ust. 4ustawy pzp.
9. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo cidokonania zmian umowy na warunkach
okre lonych we wzorze umowy stanowi cym za cznik Nr 9 do SIWZ.

Rozdzia I. Nazwa oraz adres Zamawiaj cego

Nazwa:  Gmina W chock
Adres:  ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock
Adres strony internetowej:  gmina.wachock.sisco.info

Rozdzia II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Post powanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówie publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 907,984,1047,1473,oraz z
2014 r. poz. zwanej dalej „ustaw pzp” oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

Rozdzia III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest us uga zwi zana z kompleksowym,
zimowym utrzymaniem dróg gminnych w okresie 2014 – 2016.

Szczegó owy zakres robót okre lony zosta  specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót obejmuj cej równie  wykaz dróg i ich
standardy stanowi cej za cznik nr 10niniejszej SIWZ.
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1.1 Utrzymanie gotowo ci do realizacji zlecenia (rycza t naliczany w
przypadku mniej ni  pi ciu wyjazdów Wykonawcy w ci gu miesi ca
kalendarzowego). W przypadku niepe nego miesi ca rycza t wyp acany

dzie proporcjonalnie do ilo ci dni kalendarzowych.
1.2 Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wezwania

Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku
zaistnienia szczególnych okoliczno ci.

1.3 Wszelkie prace lub czynno ci niezb dne do w ciwego wykonania
zamówienia, a nie opisane w szczegó owym zakresie robót, nale y
traktowa  jako oczywiste, obj te kosztami i terminami przedmiotu
zamówienia.

1.4 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako , zgodno  z warunkami
technicznymi i jako ciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
Wymagana jest nale yta staranno  realizacji zobowi za  umowy.

1.5 Ustalenia i decyzje dotycz ce wykonywania zamówienia uzgadniane
 przez Zamawiaj cego z ustanowionym przedstawicielem

Wykonawcy.
1.6 Wykonawca okre li telefony kontaktowe i numery fax. oraz inne

ustalenia niezb dne dla sprawnego i terminowego wykonania
zamówienia.

1.7 Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody wyrz dzone przez
Wykonawc  podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego S ownika Zamówie (CPV)

90620000-9 us ugi od nie ania
90630000-2 us ugi usuwania oblodze

Rozdzia IV. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia:  16.11.2014 r. – 31.03.2015 r. oraz
16.11.2015 r. – 31.03.2016 r.

Rozdzia V. Warunki udzia u w post powaniu, opis sposobu
dokonywania oceny spe niania tych warunków

O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
1. Spe niaj warunki okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. ustawy pzp, dotycz ce:
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1.1 Posiadania uprawnie do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub
czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj obowi zek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku:
Zamawiaj cy nie precyzuje wymaga w tym zakresie. Ocena spe niania tego
warunku zostanie dokonana na podstawie o wiadczenia - wg wzoru
stanowi cego Za . Nr 2 do SIWZ.

1.2 Posiadania wiedzy i do wiadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku:
Zamawiaj cy uzna, e Wykonawca spe ni niniejszy warunek je eli wyka e, e
w okresie ostatnich 3 lat przed up ywem terminu sk adania ofert, a je eli okres
prowadzenia dzia alno ci jest krótszy, w tym okresie wykona , co najmniej dwie
us ugi o podobnym charakterze z podaniem ich warto ci, przedmiotu, daty
wykonania i podmiotu, na rzecz którego us ugi zosta y wykonane. Spe nienie
tego warunku Zamawiaj cy ocenia dzie na podstawie za czonego do oferty
wykazu us ug sporz dzonego wg wzoru stanowi cego Za . Nr 5 do SIWZ i
za czonych dowodówokre laj cych czy zosta y wykonane nale ycie.

1.3.    Dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku:
Zamawiaj cy uzna, e Wykonawca spe ni niniejszy warunek je eli wyka e
posiadanie nast puj cego sprz tu do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z
informacj  o podstawie dysponowania tymi zasobami:
- minimum 1 p ugopiaskarka
- minimum jeden ci gnik rolniczy wyposa ony w p ug nie ny
- minimum 1 koparko – adowarka przystosowana do monta u p uga do
od nie ania
- minimum 1 samochód samowy adowczy o adowno ci minimum 5 t
- minimum 1 równiarka
 Spe nienie tego warunku oceniane b dzie na podstawie za czonego do oferty
wykazu sprz tu i rodków transportu sporz dzonego wed ug wzoru
stanowi cego za cznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku:
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Zamawiaj cy nie precyzuje wymaga w tym zakresie. Ocena spe niania tego
warunku zostanie dokonana na podstawie o wiadczenia wymienionego w rozdz.
VI pkt. 1.1 SIWZ.

2.       Spe niaj warunek udzia u w post powaniu dotycz cy braku podstaw do
wykluczenia z post powania o udzielenie zamówienia publicznego w
okoliczno ciach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp. W przypadku
oferty sk adanej wspólnie przez kilku Wykonawców, ww. warunek musi
spe nia  ka dy z Wykonawców.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spe niania warunku udzia u w
post powaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, oraz w celu
wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z post powania w okoliczno ciach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp musi z  okre lone w rozdziale VI
SIWZ o wiadczenia i dokumenty.

4. Ocena spe nienia warunków udzia u w post powaniu zostanie dokonana
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o wiadczeniach (wymaganych
przez Zamawiaj cego i podanych w SIWZ) do czonych do oferty, wg formu y
„spe nia”/„nie spe nia”. Z tre ci za czonych dokumentów i o wiadcze musi
wynika jednoznacznie, e Wykonawca spe nia wy ej wymienione warunki.

5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy pzp, Wykonawca mo e polega na
wiedzy i do wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolno ciach finansowych innych podmiotów,
niezale nie od charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowi zany jest udowodni Zamawiaj cemu, i

dzie dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w
szczególno ci przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych
podmiotów ( w formie orygina u b  kopii po wiadczonej notarialnie) do
oddania mu do dyspozycji niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.

6. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy pzp, Wykonawca wraz z ofert sk ada
list podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art.
24 ust. 2 pkt 5 ustawy pzp, albo informacj o tym, e nie nale y do grupy
kapita owej.

7. W razie konieczno ci, szczególnie gdy wykaz lub dowody
budz tpliwo ci Zamawiaj cego lub gdy z po wiadczenia albo innego
dokumentu wynika, e zamówienie nie zosta o wykonane lub zosta o wykonane
nienale ycie, Zamawiaj cy mo e zwróci si bezpo rednio do w ciwego
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podmiotu, na rzecz którego us ugi by y lub mia y zosta wykonane, o
przed enie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpo rednio
Zamawiaj cemu.

8. Zamawiaj cy wezwie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy pzp, Wykonawców,
którzy w okre lonym terminie nie z yli o wiadcze i dokumentów
potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w post powaniu lub nie z yli
pe nomocnictw, lub którzy z yli dokumenty zawieraj ce b dy, do ich

enia w wyznaczonym terminie chyba, e mimo ich z enia oferta
Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by oby uniewa nienie
post powania. Z one na wezwanie Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty
powinny potwierdza spe nianie przez Wykonawc warunków udzia u w
post powaniu oraz spe nianie przez oferowane dostawy, us ugi lub roboty
budowlane wymaga okre lonych przez Zamawiaj cego, nie pó niej ni w dniu,
w którym up yn termin sk adania ofert. Zamawiaj cy mo e
wezwa Wykonawców w okre lonym przez siebie terminie do z enia
wyja nie , w przypadku zaistnienia w tpliwo ci co do tre ci z onych
dokumentów i o wiadcze .

9.    Je eli Wykonawca nie wyka e spe niania warunków udzia u w
post powaniu z zastrze eniem art. 26 ust. 3 ustawy pzp, to Zamawiaj cy
wykluczy Wykonawc na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy pzp.

Rozdzia VI. Wykaz o wiadcze lub dokumentów, jakie
maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spe niania
warunków udzia u w post powaniu

1.      Wykonawca sk ada wraz z ofert  formularz ofertowy(wzór stanowi za .
nr 1 do SIWZ):
1.1. wiadczenie o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu,
okre lonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp. (Wzór o wiadczenia stanowi za .
nr 2do SIWZ).
1.2. wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy pzp. (Wzór o wiadczenia stanowi za . nr 3do SIWZ ).
1.3. Aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i
informacji o dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy
wymagaj wpisu do rejestru lubewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2ustawy pzp, wystawionego nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adaniaofert.
1.4. Aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego
potwierdzaj ce, e Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, lub
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za wiadczenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania
decyzji w ciwego organu – wystawione nie wcze niejni 3 miesi ce przez
up ywem terminu sk adania ofert.
1.5. Aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu
Ubezpiecze Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego
potwierdzaj ce, e Wykonawca nie zalega zop acaniem sk adek na
ubezpieczenia zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e
uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty
zaleg ych p atno ci lubwstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego
organu – wystawione nie wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu
sk adania ofert.
1.6. Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy pzp, wystawion nie wcze niej ni 6
miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert.
1.7. Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp, wystawion nie wcze niej ni 6
miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert.
1.8. Aktualn informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy pzp, wystawion nie wcze niej
ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert.
1.9. Wykaz us ugwykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem
terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów na rzecz których us ugi zosta y wykonane wraz z za czeniem
dowodów czy zosta y wykonane nale ycie(wzór wykazu stanowi za .  nr  5do
SIWZ).
1.9.1. Dowodami, o których mowa w pkt. 1.9. s :
a) po wiadczenia,
b) inne dokumenty - je eli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska po wiadczenia, o którym
mowa w pkt. a).
1.9.2. W przypadku, gdy Zamawiaj cy (Gmina W chock) jest podmiotem, na
rzecz którego us ugi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 1.9., zosta y
wcze niej wykonane, Wykonawca nie ma obowi zku przedk adania dowodów,
o których mowa w pkt. 1.9.1.
1.10. wykaz sprz tu i rodków transportu dost pnych Wykonawcy w celu
realizacji zamówienia wraz z informacj  o podstawie dysponowania tymi
zasobami za . Nr 4SIWZ.
1.11. W przypadku, gdy Wykonawca wykazuj c spe nianie warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp polega na wiedzy i do wiadczeniu,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezale nie od
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charakteru prawnego cz cych go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy pzp, zobowi zany jest udowodni Zamawiaj cemu, i dzie
dysponowa zasobami niezb dnymi do realizacji zamówienia, w szczególno ci
przedstawiaj c w tym celu pisemne zobowi zanie tych podmiotów (w formie
orygina u lub kopii po wiadczonej notarialnie) do oddania mu do dyspozycji
niezb dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
(wzór zobowi zania stanowi za . nr 7 do SIWZ).
1.12. Zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy pzp, Wykonawca, wraz z ofert sk ada
list podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo  informacj  o  tym,  e  nie  nale y  do  grupy
kapita owej. (Wzór stanowi za . nr 8doSIWZ ).

2.     Forma dokumentów sk adanych przez Wykonawc wraz z ofert :
2.1. O wiadczenie i dokumenty, o których mowa w pkt. 1.1., 1.2.,1.11. i 1.12.
nale y przedstawi w formie orygina u lub kopii po wiadczonej notarialnie.
2.2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.3. – 1.10 nale y przedstawi w formie
orygina u lub kopii po wiadczonej przez Wykonawc za zgodno z orygina em.
2.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie
zamówienia oraz innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega
na zasadach okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, kopie dokumentów
dotycz cych odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów s po wiadczane za
zgodno orygina em odpowiednio przez Wykonawc  lub te podmioty.
2.4. Zamawiaj cy mo e da przedstawienia orygina u lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu wy cznie wtedy, gdy z ona przez
Wykonawc kopia dokumentu b dzie nieczytelna lub budzi w tpliwo ci, co do
jej prawdziwo ci.
2.5. Dokumenty sporz dzone w j zyku obcym s sk adane wraz z t umaczeniem
na j zyk polski, po wiadczonym przez Wykonawc .

3. Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sk ada dokumenty zgodnie z § 4 rozporz dzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich mo e da Zamawiaj cy od Wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mog by sk adane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231):
3.1. Zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.3. - 1.5. i 1.7., sk ada
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub
miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce odpowiednio, e:
3.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci;
3.1.2.nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie
spo eczne i zdrowotne, albo e uzyska przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci
wykonania decyzji w ciwego organu;
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3.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si o zmówienie.
3.2. Zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 1.6. i 1.8., sk ada
za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie
okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11 ustawy.
3.3. Dokumenty, o których mowa w ppkt 3.1.1. i 3.1.3. oraz w ppkt 3.2.,
powinny by wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania ofert.
Dokument, o którym mowa w ppkt 3.1.2., powinien by wystawiony nie
wcze niej ni 3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert.
3.4. Je eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów,
o których mowa w ppkt 3.1. - 3.2.,
zast puje si je dokumentem zawieraj cym o wiadczenie, w którym okre la
si tak e osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, z one przed

ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Przepis pkt. 3.3. stosuje si odpowiednio.

4. Je eli, w przypadku Wykonawcy maj cego siedzib na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.
4-8, 10 i 11 ustawy, maj miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sk ada w odniesieniu do nich
za wiadczenie w ciwego organu s dowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotycz ce niekaralno ci tych osób z zakresie okre lonym w art.
24 ust. 1 pkt. 4-8, 10 i 11ustawy, wystawione nie wcze niej ni 6 miesi cy przed
up ywem terminu sk adania ofert, z tym e w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje si takich za wiadcze – zast puje si je
dokumentem zawieraj cym o wiadczenie z one przed w ciwym organem

dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

5. W razie konieczno ci, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o którym
mowa w pkt. 1.9. oraz w pkt. 1.9.1., budz tpliwo ci Zamawiaj cego lub gdy
z po wiadczenia albo innego dokumentu wynika, e zamówienie nie zosta o
wykonane lub zosta o wykonane nienale ycie, Zamawiaj cy mo e
zwróci si bezpo rednio do w ciwego podmiotu, na rzecz którego roboty
budowlane by y lub mia y zosta wykonane, o przed enie dodatkowych
informacji lub dokumentów bezpo rednio Zamawiaj cemu.
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6. W przypadku w tpliwo ci co do tre ci dokumentu z onego przez
Wykonawc maj cego siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiaj cy mo e zwróci si do w ciwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezb dnych informacji dotycz cych przed onego dokumentu.

7.    W post powaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszcz tych w
okresie 12 miesi cy od dnia wej cia w ycie rozporz dzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
mo e da Zamawiaj cy od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty
mog by sk adane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), Wykonawca, w miejsce
po wiadcze , o których mowa w pkt. 1.9.1. mo e przed dokumenty
potwierdzaj ce nale yte wykonanie dostaw lub us ug oraz wykonanie robót
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawid owe uko czenie, okre lone
w §1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich da Zamawiaj cy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog by sk adane (Dz. U. Nr
226, poz. 1817).

8.  Wykaz pozosta ych dokumentów wymaganych przez Zamawiaj cego do
przeprowadzenia post powania:
8.1. Kosztorys ofertowy podpisany przez Wykonawc i sporz dzony zgodnie z
zapisami SIWZ – za cznik nr 11 do SIWZ.
8.2.Wykaz cz ci zamówienia, które Wykonawca powierzy do Wykonania
Podwykonawcom (wzór wykazu stanowi za . nr 6do SIWZ).
8.3. Pe nomocnictwo, gdy Wykonawc reprezentuje pe nomocnik lub gdy
Wykonawcy wspólnie ubiegaj si o udzielenie zamówienia (orygina lub kopia
po wiadczona notarialnie).
8.4. Je eli Wykonawca wykazuj c spe nianie warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
okre lonych w art. 26ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te b bra y udzia w
realizacji cz ci zamówienia, Zamawiaj cy da od Wykonawcy
przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotów, dokumentów
wymienionych w Rozdziale VI ppkt 1.2.-1.8.

Rozdzia VII. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o
zamówienie
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1. Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o zamówienie:
1) ponosz solidarn odpowiedzialno za niewykonanie lub nienale yte
wykonanie zobowi zania;
2) musz ustanowi Pe nomocnika Wykonawców wyst puj cych wspólnie, do
reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo
reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
Przyjmuje si , e pe nomocnictwo do podpisania oferty obejmuje
pe nomocnictwo do po wiadczenia „za zgodno z orygina em” wszystkich kopii
dokumentów;
3) pe nomocnictwo musi jednocze nie wynika z umowy lub z innej czynno ci
prawnej, mie form pisemn , fakt ustanowienia Pe nomocnika musi wynika z
za czonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona

dzie z Pe nomocnikiem;
4) orygina pe nomocnictwa lub kopia po wiadczona „za zgodno z orygina em”
przez notariusza powinien by za czony do oferty i zawiera w szczególno ci
wskazanie:
a) post powania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
b) wszystkich Wykonawców ubiegaj cych si o wspólne udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z okre leniem adresu siedziby;
c) ustanowionego Pe nomocnika oraz zakres jego umocowania;
5) dokument pe nomocnictwa musi by podpisany przez wszystkich
Wykonawców ubiegaj cych si o wspólne udzielenie zamówienia, podpisy
musz by one przez osoby uprawnione do sk adania o wiadcze woli
(wymienione we w ciwym rejestrze);
6) przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, je eli oferta
konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiaj cy za da
przedstawienia umowy reguluj cej wspó prac tych Wykonawców.

2. Oferta wspólna, sk adana przez dwóch lub wi cej Wykonawców powinna
spe nia nast puj ce wymagania:
1) musi by zgodna z postanowieniami SIWZ;
2) sposób sk adania o wiadcze i dokumentów w przypadku sk adania oferty
wspólnej:
a) o wiadczenia, formularze, dokumenty sporz dzone na za czonych do SIWZ
wzorach, sk ada i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pe nomocnik,
wpisuj c w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy,
nazwy i adresy wszystkich Wykonawców sk adaj cych ofert wspóln , z
zastrze eniem lit. b,
b) o wiadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy PzpZa cznik  Nr  3 do SIWZ oraz Za cznik  Nr  8 do SIWZ- sk ada
indywidualnie ka dy z cz onków konsorcjum,
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c) dokumenty, takie jak: odpis z w ciwego rejestru, aktualne za wiadczenia z
Urz du Skarbowego i ZUS, aktualne informacje z KRK - sk adane s w
odniesieniu do ka dego z cz onków konsorcjum.

Rozdzia VIII. Informacje o sposobie porozumiewania
si Zamawiaj cego z Wykonawcami oraz przekazywania

wiadcze i dokumentów, a tak e wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania si w Wykonawcami

1. W przedmiotowym post powaniu, na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy pzp,
strony post powania (Zamawiaj cy i Wykonawcy), o wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazuj faksem lub pisemnie lub
drog elektroniczn :
- pisemnie na adres:
Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock
- faksem na numer: (41) 27-36-159
- e-mail: sekretariat@wachock.pl

Forma pisemna zastrze ona jest do z enia oferty wraz z za cznikami, w tym
wiadcze  i dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków udzia u w

post powaniu oraz pe nomocnictwa.
Je eli Zamawiaj cy lub Wykonawcy przekazuj  o wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem lub drog  elektroniczn , ka da ze stron
na danie drugiej niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Wykonawcy, którzy do dnia sk adania ofert nie z yli wymaganych
przez Zamawiaj cego o wiadcze  lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust. 1, lub którzy nie z yli pe nomocnictw, albo którzy z yli wymagane
przez Zamawiaj cego o wiadczenia i dokumenty, o których mowa w art.
25 ust. 1 zawieraj ce b dy, lub którzy z yli wadliwe pe nomocnictwa i
zostan  wezwani na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy pzp do ich z enia powinni,
przes /z  w formie pisemnej ww. o wiadczenia, dokumenty w oryginale
lub kopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez osob /osoby
uprawnion /uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub pe nomocnictwa w
oryginale wystawione przez osob /osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy lub kopii (odpisie) notarialnie po wiadczonym, w terminie i do
miejsca wskazanego w stosownym wezwaniu, tzn. w tych przypadkach nie
obowi zuje formaprzekazania faksem lub drog  elektroniczn .

mailto:sekretariat@wachock.pl
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3. Wykonawca mo e zwróci  si  do Zamawiaj cego z wnioskiem o
wyja nienie tre ci SIWZ. Zamawiaj cy jest zobowi zany udzieli  wyja nie
niezw ocznie, jednak nie pó niej ni  na 2 dni przed up ywem terminu sk adania
ofert pod warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci SIWZ wp ynie do
Zamawiaj cego nie pó niej ni  do ko ca dnia, w którym up ywa po owa
wyznaczonego terminu sk adania ofert. W przypadku gdy wniosek o
wyja nienie tre ci SIWZ wp ynie po up ywie terminu sk adania wniosku lub
dotyczy udzielonych wyja nie  Zamawiaj cy mo e udzieli  wyja nie  albo
pozostawi  wniosek bez rozpoznania. Tre  zapyta  wraz z wyja nieniami
Zamawiaj cy przeka e Wykonawcom, którym przekaza  SIWZ, bez ujawniania
ród a zapytania, oraz zamie ci je na stronie internetowej

gmina.wachock.sisco.info

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e w ka dym czasie,
przed up ywem terminu sk adania ofert, zmieni  tre  SIWZ. Dokonan  zmian
Zamawiaj cy przeka e niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekaza  SIWZ, oraz zamie ci j  na stronie internetowej
gmina.wachock.sisco.info.  Je eli zmiana tre ci SIWZ b dzie prowadzi  do
zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu, Zamawiaj cy zamie ci w Biuletynie
Zamówie  Publicznych og oszenie o zmianie og oszenia. Zamawiaj cy
przed y termin sk adania ofert je eli w wyniku zmiany tre ci SIWZ
nieprowadz cej do zmiany tre ci og oszenia o zamówieniu niezb dny jest
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przed eniu terminu
sk adania ofert Zamawiaj cy poinformuje wszystkich Wykonawców, którym
przekaza  SIWZ, oraz zamie ci te informacje na stronie
gmina.wachock.sisco.info.

5. Do porozumiewania si  z Wykonawc  w sprawach zwi zanych z
post powaniem upowa nieni s :
Jacek Lankof - tel. (41) 273-61-34,
Beata Kiwak – Tel. (41) 273-61-36

Rozdzia  IX. Wymagania dotycz ce wadium

Zamawiaj cy odst puje od wniesienia wadium

Rozdzia X. Termin zwi zania ofert
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1. Termin zwi zania ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu zwi zania
ofert rozpoczyna si wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiaj cego mo e
przed termin zwi zania ofert , z tym e Zamawiaj cy mo e tylko raz, co
najmniej na 3 dni przed up ywem terminu zwi zania ofert , zwróci si do
Wykonawców o wyra enie zgody na przed enie tego terminu o oznaczony
okres, nie d szy jednak ni 60 dni.

Rozdzia  XI. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty
Ofert  nale y umie ci  w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np.
koperta),
zaadresowanym i opisanym:
Nadawca: Pe na nazwa i dok adny adres Wykonawcy (dopuszcza si  czytelny
odcisk piecz ci) lub adres do korespondencji wraz z tel/fax kontaktowym.
Adresat: Gmina W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock
Oferta na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy W chock
w okresie 2014 – 2016”.
NIE OTWIERA  przed terminem otwarcia ofert tj. 03.10.2014 r. godz. 1115

2. Podpisy
Oferta sporz dzona zgodnie z wzorem stanowi cym Za czniknr 1 do  SIWZ
oraz o wiadczenia musz  by  podpisane przez:
-  osob /osoby uprawnione lub upowa nione do reprezentowania Wykonawcy w
obrocie prawnym i zaci gania zobowi za  w wysoko ci odpowiadaj cej cenie
oferty,
- w przypadku sk adania wspólnej oferty przez dwóch lub wi cej Wykonawców
zgodnie z zapisami Rozdz. VII pkt 2 SIWZ.
Upowa nienie do podpisania oferty, o wiadcze  i innych dokumentów powinno
by  do czone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów za czonych
przez Wykonawc  (np. odpis z w ciwego rejestru).

3.     Forma dokumentów i o wiadcze .
Dokumenty i o wiadczenia do czone do oferty zostan  z one w formie
orygina u lub kopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez
Wykonawc . Wszystkie strony kopii dokumentów musz  by  opatrzone
oznaczeniem „ZA ZGODNO  Z ORYGINA EM” i podpisane przez
osob /osoby uprawnione, (podpis z imienn  piecz ci  lub czytelny podpis
imieniem i nazwiskiem wraz z piecz ci  firmy), a przypadku Wykonawców
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wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach okre lonych
w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, kopie dokumentów dotycz cych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotów s  po wiadczane za zgodno  z orygina em
odpowiednio przez Wykonawc  lub te podmioty. Dokumenty lub o wiadczenia
sporz dzone w j zykach obcych nale y sk ada  wraz t umaczeniami na j zyk
polski, po wiadczonymi przez Wykonawc  lub uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy.

4.   Tajemnica przedsi biorstw
Oferta jest jawna, z wyj tkiem informacji stanowi cych tajemnic
przedsi biorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji:
-  je eli oferta Wykonawcy b dzie zawiera a informacje obj te tajemnic  jego
przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153,
poz. 1503 z pó n. zm.), musz  by  oznaczone klauzul  „NIE UDOST PNIA  –
Informacje stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i powinny by  odr bn  cz ci
nie z czon  z ofert  w sposób trwa y. W innym przypadku wszystkie
informacje zawarte w ofercie b  uwa ane za ogólnie dost pne i mog  by
udost pnione pozosta ym Wykonawcom razem z protoko em post powania.
- zastrze enie informacji, danych, dokumentów lub o wiadcze nie stanowi cych
tajemnicy przedsi biorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

5.    Informacje pozosta e
- Wykonawca mo e z tylko jedn ofert przygotowan wed ug
wymaga okre lonych w niniejszej SIWZ,
- Oferta musi by sporz dzona:
a) w j zyku polskim,
b) w formie pisemnej,
c) wyra nym pismem drukowanym, maszynowym lub inn trwa i
czyteln technik .

6.    Zaleca si , aby:
-ewentualne poprawki i skre lenia lub zmiany w tek cie oferty (i w za cznikach
do oferty) by y parafowane przez osob uprawnion , upowa nion do
reprezentowania Wykonawcy lub posiadaj Pe nomocnictwo,
-ka da zapisana strona oferty (wraz z za cznikami do oferty) by a parafowana
i ponumerowana kolejnymi numerami,
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-kartki oferty by y spi te (z zastrze eniem, e cz stanowi ca
tajemnic przedsi biorstwa stanowi odr bn cz oferty),
-oferta zosta a sporz dzona na formularzu (wzorze) stanowi cym Za cznik
Nr  1 do SIWZ - niezastosowanie formularza podanego przez Zamawiaj cego
nie spowoduje odrzucenia oferty, jednak Wykonawca musi zawrze w swojej
ofercie wszystkie informacje wymagane przez Zamawiaj cego wg wzoru
stanowi cego Za cznik Nr 1 do SIWZ,

7. Zmiana / wycofanie oferty
- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca mo e przed up ywem terminu sk adania
ofert zmieni lub wycofa ofert ,
-o wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty nale y pisemnie
powiadomi Zamawiaj cego, przed up ywem terminu,
-pismo nale y z zgodnie z opisem podanym w rozdziale XI pkt 1 niniejszej
SIWZ oznaczaj c odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE
OFERTY”,
-do pisma o zmianie/wycofaniu oferty musi by za czony dokument, z którego
wynika prawo osoby podpisuj cej informacj do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty
Zamawiaj cy niezw ocznie zwraca ofert , która zosta a z ona po terminie
sk adania ofert.

Rozdzia XII. Miejsce oraz termin sk adania i otwarcia ofert

1. Ofert nale y z w siedzibie Zamawiaj cego: Urz d Miasta i Gminy w
chocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, w sekretariacie urz du -

pokój nr 10, nie pó niej ni do dnia 03.10.2014 r. do godz. 1100.

2. ona oferta zostanie zarejestrowana (dzie , godzina) oraz otrzyma
kolejny numer.

3. Otwarcie ofert, w obecno ci Wykonawców, którzy zechc przyby ,
nast pi w dniu03.10.2014 r. o godz. 1115, w siedzibie Zamawiaj cego: Urz d
Miasta i Gminy w W chocku, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, w pokoju
nr 10.

4. Bezpo rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj cy poda kwot ,
jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.
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5. Otwieraj c oferty Zamawiaj cy poda nazwy (firmy) oraz adresy
Wykonawców, którzy z yli oferty a tak e informacje dotycz ce cen.

6. Informacje, o których mowa w pkt 4 i 5 przekazuje si niezw ocznie
Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7. UWAGA – za termin z enia oferty przyjmuje si dat i godzin wp ywu
oferty do siedziby Zamawiaj cego, a nie dat i godzin jej wys ania przez
Wykonawc  (np. przesy pocztow lub kuriersk ).

Rozdzia XIII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Oferta cenowa winna by  sporz dzona w oparciu o szczegó owy zakres
robót, który zosta  okre lony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót, obejmuj cej równie  wykaz dróg  i ich standardy stanowi cej za cznik
nr 10 niniejszej SIWZ.
2. Cen  oferty nale y poda  w formularzu ofertowym stanowi cym
za cznik nr 1SIWZ.
3. W formularzu ofertowym nale y poda  cen  za ca  zamówienia przy
przewidywalnych ilo ciach jednostek.

4. Wszystkie ceny tj. ceny jednostkowe, netto, podatek VAT oraz cen
bruttooferty nale y wyliczy  i poda w zaokr gleniu do dwóch miejsc po
przecinku (zasada zaokr glania: poni ej 5nale y ko cówk pomin , powy ej i
równe 5 nale y zaokr gli ko cówk w gór ).

5. Cen  oferty nale y poda  w PLN.

6. Wykonawca za czy do oferty kosztorys ofertowy – za cznik nr
11SIWZ.

7. Cena ofertowa winna zawiera  wszystkie koszty zawi zane z realizacj
niniejszego zamówienia, w tym: koszt pracy sprz tu u ytego przy zimowym
utrzymaniu dróg wraz z kosztami materia ów eksploatacyjnych, paliwa, napraw,
i przegl du sprz tu, koszt rodków uszorstniaj cych (mieszanka piaskowo –
solna min. 10% NaCl, minimum 90 g/m2), koszt rodków chemicznych (sól,
solanka), koszt utrzymania s by dy urnej, koszt utrzymania sta ej czno ci,
gdy  zadeklarowana cena nie b dzie podlega a zmianie w okresie realizacji
zamówieni, a umowa nie b dzie aneksowana.
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8. Podana przez Wykonawc  cena oferty okre lona w za czniku nr 1 winna
gwarantowa  pe  realizacj  zamówienia.

9. Wykonawca ponosi  b dzie skutki wynikaj ce z nieuwzgl dnienia
okoliczno ci, które mog  wp yn  na cen  zamówienia. W zwi zku z
powy szym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegó owe zapoznanie si
z przedmiotem zamówienia, które umo liwi jego nale yte zrealizowanie, a tak e
sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z
nale yt  staranno ci .

10. Wykonawca powinien zwróci  si  do Zamawiaj cego o wyja nienie
ewentualnych rozbie no ci w szczegó owym opisie przedmiotu zamówienia
stanowi cym za cznik nr 10do SIWZ.

11. Do porównania i oceny ofert Zamawiaj cy b dzie bra  pod uwag  cen
brutto ( cznie z podatkiem VAT).

12. Stawka podatku VAT musi by  okre lona zgodnie z ustaw z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz.
1054 ze zm.). Prawid owe ustalenie podatku VAT nale y do obowi zków
Wykonawcy zgodnie z przepisami Ustawy o podatku od towarów i us ug.
Zamawiaj cy nie uzna za oczywist omy i nie b dzie poprawia dnie
ustalonej stawki podatku VAT.

13. Zamawiaj cy nie dopuszcza rozlicze w walutach obcych.

Rozdzia XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj cy b dzie
si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia
tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Oceny ofert dokona Komisja Przetargowa w sposób zgodny z ustaw pzp,
na podstawie analizy z onych dokumentów, tj. w pierwszej kolejno ci oceni,
czy Wykonawcy, którzy z yli oferty nie podlegaj wykluczeniu z
post powania, a nast pnie oceni czy oferty nie podlegaj odrzuceniu.

2.      W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy
przyj nast puj ce kryterium:
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Kryterium Cena – znaczenie 100 %

       CN
C = —— x 100        gdzie 1% = 1 pkt
CB
gdzie:
C – ilo punktów badanej oferty
CN - najni sza cena brutto spo ród ofert badanych nieodrzuconych
CB – cena brutto oferty badanej nieodrzuconej
Cen  oferty stanowi suma cen – C1 + C2 gdzie:
C1 – cena szacunkowa zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie
2014 - 2016
C2 – cena za utrzymanie w gotowo ci do realizacji zlecenia (rycza t naliczany w
przypadku mniej ni  pi ciu wyjazdów wykonawcy w ci gu miesi ca
kalendarzowego).
Obliczaj c punktacj dla poszczególnych ofert, Zamawiaj cy zastosuje
zaokr glenie do dwóch miejsc po przecinku.
Maksymalna czna liczba punktów jak mo e uzyska Wykonawca wynosi –
100 pkt.
3.  Zamawiaj cy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta b dzie
odpowiada a wszystkim wymaganiom okre lonym w niniejszej Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w
oparciu o podane wy ej kryterium oceny ofert, tj. oferta z najni sz cen .

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj cy mo e da od Wykonawców
pisemnych wyja nie dotycz cych tre ci z onych ofert.

5.    Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy pzp, Zamawiaj cy poprawi w ofercie
oczywiste omy ki pisarskie, oczywiste omy ki rachunkowe z uwzgl dnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omy ki polegaj ce na
niezgodno ci oferty ze SIWZ, niepowoduj ce istotnych zmian w tre ci oferty i
niezw ocznie zawiadomi o tym Wykonawc , którego oferta zosta a poprawiona.

6. Zamawiaj cy odrzuci ofert , je eli wyst pi przynajmniej jedna przes anka
wymieniona w art. 89 ustawy pzp lub na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy pzp.
Oferty odrzucone nie b  poddane ocenie.

7. Je eli w przedmiotowym post powaniu nie b dzie mo na dokona wyboru
oferty najkorzystniejszej ze wzgl du na to, e zosta y z one oferty o takiej
samej cenie, Zamawiaj cy wezwie Wykonawców, którzy z yli te oferty, do

enia w terminie okre lonym przez Zamawiaj cego ofert dodatkowych.
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Wykonawcy sk adaj c oferty dodatkowe, nie mog zaoferowa cen wy szych
ni zaoferowane w z onych ofertach.

8.   O wyborze oferty Zamawiaj cy zawiadomi Wykonawców zgodnie z
wymogami wynikaj cymi z art. 92 ustawy pzp.

9. Zamawiaj cy uniewa ni post powanie, je eli zaistnieje chocia by jedna z
przes anek wymienionych w art. 93 ustawy pzp.

10. O uniewa nieniu post powania Zamawiaj cy zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali si o udzielenie zamówienia – w przypadku
uniewa nienia post powania przed up ywem terminu sk adania ofert, a w
przypadku uniewa nienia post powania po up ywie terminu sk adania ofert –
tych, którzy z yli oferty, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne.

Rozdzia XV. Informacje o formalno ciach, jakie
zostan dope nione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego

1.  Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy
zawiadamia
Wykonawców, którzy z yli oferty, o:
1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podaj c nazw (firm ) albo imi i
nazwisko, siedzib albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego
ofert wybrano i uzasadnienie jej wyboru, a tak e nazwy (firmy) albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy

yli oferty a tak e punktacj  przyznan ofertom w kryterium oceny ofert,
1.2. Wykonawcach, których oferty zosta y odrzucone, podaj c uzasadnienie
faktyczne i prawne,
1.3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z post powania o udzielenie
zamówienia, podaj c uzasadnienie faktyczne i prawne,
1.4. terminie, okre lonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp lub art. 94
ust.2 pkt 1 lit. a ustawy pzp, lub art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy pzp, po którego
up ywie umowa w sprawie zamówienia publicznego mo e by zawarta.

2.Niezw ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj cy zamie ci
równie informacje, o których mowa art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp, na stronie
internetowej oraz wmiejscu publicznie dost pnym w swojej siedzibie.
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3. O miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiaj cy poinformuje
pisemnie Wykonawc , którego oferta zosta a wybrana jako oferta
najkorzystniejsza.

4. Zamawiaj cy zawrze umow w sprawie zamówienia publicznego w
terminie nie krótszym ni 5 dni od dnia przes ania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, je eli zawiadomienie to zosta o przes ane faksem, albo
10 dni je eli zosta o przes ane w inny sposób.

5. Zamawiaj cy mo e zawrze umow przed up ywem terminów, o których
mowa w pkt 4 je eli z ono tylko jedn ofert , lub nie odrzucono adnej oferty i
nie wykluczono adnego Wykonawcy.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed
podpisaniem umowy na realizacj niniejszego zamówienia zobowi zany jest
dostarczy Zamawiaj cemu:
6.1.   informacj o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich
pe nomocnictwa, je eli taka konieczno zaistnieje,
6.2.  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie
niniejszego zamówienia, umow reguluj wspó prac tych Wykonawców.
Zamawiaj cy bezwzgl dnie wymaga, aby powy sza umowa:
a)  okre la a sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upowa nia a
jednego z cz onków konsorcjum – g ównego partnera (lidera) do koordynowania
czynno ci zwi zanych z realizacj umowy, oraz upowa nia a lidera do
dokonywania wszelkich rozlicze z Zamawiaj cym (wynagrodzenie nale ne
Wykonawcy wp acane b dzie na rachunek bankowy lidera),
b)   stwierdza a o odpowiedzialno ci solidarnej partnerów konsorcjum za ca
podj tych zobowi za w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
c) oznacza a czas trwania konsorcjum, obejmuj cego okres realizacji
przedmiotu zamówienia i gwarancji jako ci,
d)   okre la a cel gospodarczy obejmuj cy zakresem przedmiot zamówienia,
e) wyklucza a mo liwo wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego cz onków do czasu wykonania zamówienia oraz up ywu
czasu gwarancji,
f)    okre la a sposób wspó dzia ania podmiotów z okre leniem podzia u zada w
trakcie realizacji zamówienia,
g)   stwierdza a zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiaj cego.

Niedope nienie powy szych obowi zków b dzie skutkowa oodst pieniem
Zamawiaj cego od zawarcia umowy z przyczyn le cych po stronie
Wykonawcy.
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7. Je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana uchyla si od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiaj cy mo e
wybra ofert najkorzystniejsz spo ród pozosta ych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba e zachodz  przes anki uniewa nienia
post powania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.

Rozdzia XVI. Istotne dla stron postanowienia które
zostan wprowadzone do tre ci zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór
umowy, je eli Zamawiaj cy wymaga od Wykonawcy , aby
zawar z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na
takich warunkach

1. Zamawiaj cy wymaga, aby wybrany Wykonawca zawar z nim umow na
warunkach okre lonych w za czonym wzorze umowy stanowi cym Za cznik
Nr 9 do niniejszej SIWZ.

2. Wykonawca akceptuje tre wzoru umowy na wykonanie przedmiotu
zamówienia, o wiadczeniem zawartym w tre ci formularza ofertowego.

3. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo zmian postanowie zawartej umowy
w stosunku do tre ci oferty, w nast puj cych przypadkach oraz okre la warunki
tych zmian:
a) zmiana strony umowy, tj. jako nast pstwo prawne wynikaj ce z odr bnych
przepisów.
b) zmiany wysoko ci wynagrodzenia w przypadku:
-zmiany w obowi zuj cych przepisach, je eli zgodnie z nimi konieczne b dzie
dostosowanie tre ci umowy do aktualnego stanu prawnego, np. zmiana stawki
VAT,
4. Nie  stanowi zmian  umowy,  w  rozumieniu  art.  144  ustawy  Prawo
zamówie publicznych:
- zmiana danych zwi zanych z obs ug administracyjno-organizacyjn umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
-zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentuj cych Strony,
-utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywo anych w tre ci umowy, w
ka dym takim przypadku Strony maj obowi zek stosowania si do
obowi zuj cych w danym czasie aktów prawa.
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5. Zawarta umowa b dzie jawna i b dzie podlega a udost pnianiu na
zasadach okre lonych  w przepisach o dost pie do informacji publicznej (art.
139 ust. 3 ustawy pzp).

Rozdzia XVII. Informacja o obowi zku osobistego
wykonania przez Wykonawc kluczowych cz ci zamówienia,
je eli Zamawiaj cy dokonuje takiego zastrze enia

Zamawiaj cy nie wprowadza zastrze enia o obowi zku osobistego wykonania
przez Wykonawc kluczowych cz ci zamówienia.

Rozdzia XVIII. Wymagania dotycz ce umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem s roboty budowlane,
których niespe nienie spowoduje zg oszenie przez
Zamawiaj cegoodpowiednio zastrze lub sprzeciwu, je eli
Zamawiaj cy okre la takie wymagania

1. Szczegó owe zasady zawierania umów o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo zosta y okre lone we wzorze umowy, który stanowi za . Nr
9do SIWZ, z uwzgl dnieniem poni szych postanowie . Wymogi wobec tre ci
zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:
- umowa nie mo e okre la terminu zap aty d szego ni 30 dni od dnia
dor czenia faktury,
- w umowie zakres i wielko kar umownych nie mo e by bardziej
rygorystyczna ni te okre lone w umowie podstawowej zawartej pomi dzy
Zamawiaj cym i Wykonawc ,
- termin realizacji, sposób spe nienia wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy
musi by zgodny z wymogami okre lonymi w SIWZ,
- zakazuje si wprowadzania do umowy zapisów, które b zwalnia y
Wykonawc z odpowiedzialno ci wzgl dem Zamawiaj cego za roboty
wykonane przez podwykonawc lub dalszego podwykonawc .
2. W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo, których przedmiotem

us ugi i dostawy, o których mowa w art. 143b ust. 8 ustawy pzp:
- Zamawiaj cy nie wskazuje przedmiotu umowy o podwykonawstwo jako
niepodlegaj cemu wy czeniu,
- nie ma obowi zku przedk adania umów z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami je eli warto zawartych umów nie przekracza 0,5% warto ci
zadania. Wy czenie o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o
podwykonawstwo o warto ci wi kszej ni  50.000,00 z .
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Rozdzia XX. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej
przys uguj cych Wykonawcy w toku post powania o
udzielenie zamówienia

rodki ochrony prawnej okre lone w Dziale VI ustawy pzp,
przys uguj Wykonawcy, je eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniós lub mo e ponie szkod w wyniku naruszenia przez
Zamawiaj cego przepisów ww. ustawy.

Rozdzia XXI. Wykaz za czników do SIWZ
1. Formularz ofertowy - Za cznik Nr 1 do SIWZ
2. O wiadczenie o spe nianiu warunków okre lonych w art. 22 ust. 1 pzp -
Za cznik Nr 2 do SIWZ
3. O wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Za cznik Nr 3 do SIWZ
4.  Wykaz sprz tu i rodków transportu –za cznik nr 4 do SIWZ
5. Wykaz us ug - Za cznik Nr 5 do SIWZ
6. Wykaz cz ci zamówienia, które Wykonawca powierzy do wykonania
Podwykonawcom - Za cznik Nr 6 do SIWZ
7. Wzór zobowi zania innych podmiotów - Za cznik Nr 7 do SIWZ
8. Informacja o przynale no ci do grupy kapita owej Za cznik Nr 8 do SIWZ
9. Wzór umowy - Za cznik Nr 9 do SIWZ
10. Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna oraz
wymagania  dotycz ce wiadczenia us ug przy zimowym utrzymaniu dróg
gminnych na terenie Gminy W chock - Za cznik Nr 10 do SIWZ.
11. Kosztorys ofertowy - za cznik nr 11.
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Za cznik Nr 1 Formularz oferty

__________________________
(miejscowo  i data)

__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie)

Zamawiaj cy
Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

OFERTA

Przyst puj c do prowadzonego przez Gmin  W chock post powania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg
gminnych na terenie Gminy W chock w okresie 2014 - 2016”, oferujemy wykonanie
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia:
1.   Za cen :
Warto  netto:                   …………………………………. z
VAT:                                 …………………………………. z  ( ….. %)

Cena oferty brutto:            ………..……………...……….... z
ownie cena oferty: .......................................................................................................... z

w tym:
- cena jednostkowa zimowego utrzymania 1 km drogi (pe na szeroko ) przy u yciu

ugopiaskarki wynosi ……………………..z /km netto, podatek VAT (8%) ……………..
., razem brutto ……………….. z ./km

- us uga ci gnikiem z przystosowanym p ugiem do od nie ania wynosi ……………. z /godz.
netto, podatek VAT (8%) ……………. z ., razem brutto ……………. z /godz.

- us uga koparko – adowark  przystosowan  do monta u p uga do od nie ania wynosi
……………… z /godz. netto, podatek VAT(8%) …………. z ., razem brutto ………..

/godz.
- us uga równiark  wynosi ……………. z ./godz. netto, podatek VAT (8%) ………… z .,
razem brutto ……………. z /godz.
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- us uga samochodem samowy adowczym o adowno ci minimum 5 t wynosi  ………..
./godz. netto, podatek VAT (8 %) …………. z .. razem brutto ………. z ./godz..

- za utrzymanie gotowo ci do realizacji zlecenia (rycza t naliczany w przypadku mniej ni
pi ciu wyjazdów Wykonawcy w ci gu miesi ca kalendarzowego) kwot  ………… z /miesi c
netto, podatek VAT (8 %) ……….. z . co daje cen  brutto …………. z ./miesi c.

W przypadku niepe nego miesi ca rycza t wyp acany b dzie proporcjonalnie do ilo ci dni.

2.   W terminie od dnia 16 listopada 2014 r. do dnia 30 marca 2015 r. oraz od dnia
16 listopada 2015 r. do dnia 30 marca 2016 r.
3. wiadczamy, e:

1)  przyjmujemy do wiadomo ci, e podane ilo ci jednostek s  tylko ilo ciami
przewidywanymi i zale  od warunków atmosferycznych – w trakcie realizacji
zamówienia mog  ulec zmniejszeniu lub zwi kszeniu.
2)  zapoznali my si  z warunkami podanymi przez Zamawiaj cego w SIWZ
i akceptujemy je w ca ci jako wy czn  podstaw  procedury przetargowej;

3)  o wiadczamy, e dokonali my wizji lokalnej w terenie obj tym zamówieniem i nie
wnosimy uwag do opisu przedmiotu zamówienia oraz, e w cenie oferty uwzgl dniono
wszystkie koszty niezb dne do realizacji zamówienia z nale yt  staranno ci  zgodnie z
wymogami Zamawiaj cego.
4)  uzyskali my wszelkie niezb dne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia;
5)  akceptujemy istotne postanowienia umowy, zgodnie z wzorem umowy stanowi cym
za cznik Nr 9 do SIWZ;
7)   uwa amy si  za zwi zanych niniejsz  ofert  na okres 30 dni, bieg terminu
rozpoczyna si  wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

4. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia   zobowi zujemy   si    do   zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiaj cego.

5. Roboty obj te zamówieniem zamierzamy wykona  sami / z udzia em podwykonawców*.
* niepotrzebne skre li

6. Upowa nionym przedstawicielem (pe nomocnikiem) do reprezentowania Wykonawcy
w post powaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do podpisywania oferty i
innych dokumentów zwi zanych z post powaniem i podejmowaniem decyzji w imieniu
Wykonawcy jest ……………………………………………………………………………

7. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowi  tajemnic  przedsi biorstwa
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mog  by  udost pniane
przez Zamawiaj cego.

8. Dane podmiotu sk adaj cego ofert :
NIP ...................................................... REGON...................................................................
Numer faksu do porozumiewania si  z Wykonawc : ……...................................................
Korespondencj  w sprawie przedmiotowego zamówienia prosz  kierowa  na:
………………………………………………………………………………………………
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiaj cym ……....................................................
tel.: ……………………….. faks: …………….………

9. Oferta wraz z za cznikami zosta a z ona na ……………….. stronach.
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10. Do oferty do czono nast puj ce o wiadczenia, dokumenty i informacje:
1. ……………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………………………

..............................., dnia .........................
                    ...............................................................

Podpis/y osób uprawnionych do sk adania
wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy

oraz piecz tka / piecz tki
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Za cznik Nr 2 wiadczenie Wykonawcy o spe nianiu warunków okre lonych w art. 22
ust. 1 pzp

__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie)

Zamawiaj cy
Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

WIADCZENIE

Ja ni ej podpisany/my ni ej podpisani
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….............
………………………………………………………………………………………………….
dzia aj c w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy/ Wykonawców)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ubiegaj c si  o udzielenie zamówienia publicznego, w post powaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy

chock w okresie 2014 – 2016” o wiadczam/y, e spe niam/y warunki udzia u w
post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie  publicznych ((Dz. U.
z 2013 r., poz. 907, 984,1047,1473, oraz z 2014 r. poz. 423 (stan prawny na dzie  16 kwietnia
2014), dotycz ce.:
1) posiadania uprawnie  do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli

przepisy prawa nak adaj  obowi zek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i do wiadczenia;
3) dysponowania odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................., dnia .........................

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

Podpis/y osób uprawnionych
do sk adania o wiadcze  woli w imieniu
Wykonawcy oraz piecz tka / piecz tki
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Za cznik Nr 3 wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiaj cy
Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

WIADCZENIE

Ja ni ej podpisany/my ni ej podpisani
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………................................................
…………………………………………………………………………………………………
dzia aj c w imieniu i na rzecz (nazwa/firma i adres Wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Przyst puj c do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
gminy W chock w okresie 2014 - 2016”, o wiadczam/y, e nie podlegam/y wykluczeniu z
post powania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespe nienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984,1047,1473, oraz z 2014 r. poz. 423 (stan prawny
na dzie  16 kwietnia 2014).).

..............................., dnia .........................

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

Podpis/y osób uprawnionych
do sk adania o wiadcze  woli w imieniu
Wykonawcy oraz piecz tka / piecz tki

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie zamówienia, o wiadczenie sk ada
i podpisuje ka dy z Wykonawców
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Za cznik Nr 4 Wykaz sprz tu i rodków transportu

__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiaj cy
Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

wiadczamy, e przy realizacji zamówienia b dzie uczestniczy  ni ej
wymieniony sprz t i rodki transportu:

Lp. Typ i charakterystyka sprz tu Ilo
pozostaj ca w
dyspozycji

Podstawa
dysponowania

..............................., dnia .........................

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

Podpis/y osób uprawnionych
do sk adania o wiadcze  woli w imieniu
Wykonawcy oraz piecz tka / piecz tki
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Za cznik Nr 5 Wykaz us ug

__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiaj cy
Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

Wykaz zrealizowanych us ug  w okresie ostatnich trzech lat przed up ywem
terminu sk adania ofert, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci by  krótszy
w tym okresie z podaniem ich warto ci, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz za czeniem dokumentów, e us ugi zosta y wykonane
nale ycie.

Lp. Odbiorca Przedmiot
robót

Data
wykonania

Warto
robót

..............................., dnia .........................

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

Podpis/y osób uprawnionych
do sk adania o wiadcze  woli w imieniu
Wykonawcy oraz piecz tka / piecz tki
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Za cznik Nr 6 Wykaz cz ci zamówienia, które Wykonawca powierzy do wykonania
Podwykonawcom

__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy/lub nazwy i adresy
Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si  o zamówienie)

Zamawiaj cy
Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

Przyst puj c do udzia u  w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Zimowe utrzymanie dróg
gminnych na terenie Gminy W chock w okresie 2014 - 2016”, o wiadczam e cz  robót
zamierzam powierzy  do wykonania Podwykonawcom:

………………………………, dnia …………………………..

………………………………………………

Podpis/y osób uprawnionych
do sk adania o wiadcze  woli w imieniu
Wykonawcy oraz piecz tka / piecz tki

L.p. Zakres robót
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Za cznik Nr 7 Zobowi zanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezb dnych zasobów

________________________
(nazwa, adres, numer telefonu Podmiotu
oddaj cego do dyspozycji niezb dne zasoby)

Zamawiaj cy
Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

Ja ni ej podpisany/my ni ej podpisani
…………………………………………………………….…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
dzia aj c w imieniu (nazwa/firma i adres podmiotu oddaj cego do dyspozycji niezb dne
zasoby)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
zobowi zuj /zobowi zujemy si  do oddania na rzecz (nazwa i adres Wykonawcy
sk adaj cego ofert )……...……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
do dyspozycji nast puj cych niezb dnych zasobów, na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie
gminy W chock w okresie 2014 - 2016”:
…...................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(Wa ne: w opisie nale y wymieni  zasoby, jakie zostan  udost pnione do realizacji ww.
zamówienia, poda  zakres rzeczowy, okres korzystania z ww. zasobów oraz zasady

udost pnienia zasobów (np. umowa o wspó pracy, umowa o podwykonawstwo, porozumienie
mi dzy pracodawcami o delegowaniu pracowników w celu wykonania pracy u Wykonawcy,
itp.), nale y równie  okre li , czy podmiot oddaj cy do dyspozycji zasoby b dzie bra  udzia

w realizacji cz ci zamówienia /np. jako podwykonawca/)
..............................., dnia .........................

.......................................................................                       ...............................................................
Podpis/y osób uprawnionych do sk adania   Podpis/y osób uprawnionych do sk adania

wiadcze  woli w imieniu Wykonawcy wiadcze  woli w imieniu Podmiotu
         oraz piecz tka / piecz tki oddaj cego do dyspozycji niezb dne

zasoby oraz piecz tka / piecz tki
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Za cznik Nr 8 Informacja o przynale no ci do  grupy kapita owej

__________________________
(nazwa i adres Wykonawcy)

Zamawiaj cy:
Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

Informacja o przynale no ci do grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych  (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907, 984, 1047,1473,oraz z 2014 r. poz. 423 (stan prawny na dzie  16 kwietnia 2014)
Przyst puj c do post powania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy
robót budowlanych w ramach zadania pod nazw  „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na
terenie Gminy W chock w okresie 2014 - 2016”

nie nale  do grupy kapita owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pó n. zm.)*

nale  do grupy kapita owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pó n. zm.), w której sk ad wchodz

nast puj ce podmioty (poda  nazw  i siedzib  wszystkich podmiotów nale cych do tej
samej grupy kapita owej)*:
1. ……………………………………………………………………..…………………………

2. ……………………………………………………………………..…………………………

3. ……………………………………………………………………..………………………. ..

4. ……………………………………………………………………..……………………………...

5. ……………………………………………………………………..……………………………...

..............................., dnia .........................

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

Podpis/y osób uprawnionych
do sk adania o wiadcze  woli w imieniu
Wykonawcy oraz piecz tka / piecz tki

* w ciwe zaznaczy  znakiem X
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Za cznik Nr 9 Projekt umowy

Zamawiaj cy:
Gmina W chock

ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

UMOWANR BGK …../2014 PROJEKT

zawarta w dniu ………… r. w W chocku pomi dzy:

Gmin chock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock, zwan dalej
Zamawiaj cym, w imieniu której dzia a:
……………………………………………………………………………………
a
…………………………………………………………………………………..
zarejestrowanym w …………………………………………………………….,
reprezentowanym przez ……………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawc
w wyniku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, w post powaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego og oszonego w Biuletynie Zamówie Publicznych pod
numerem …………..….. w dniu …………………, zgodnie z ustaw z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych  (Dz. U. z 2013 r., poz. 907,
984,1047,1473,oraz z 2014 r. poz. 423 strony zawieraj umow o nast puj cej
tre ci:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Zimowe utrzymanie dróg gminnych
na terenie Gminy W chock w okresie 2014 – 2016”, zgodnie z wymaganiami
okre lonymi przez Zamawiaj cego oraz z on ofert stanowi za cznik Nr 1
do umowy.
2. Wykonawca zobowi zuje si  dowykonaniana rzecz Zamawiaj cego zakres
robót zgodnie ze Specyfikacj  techniczn  oraz wymaganiami dotycz cymi
wiadczenia us ug przy zimowym utrzymaniu dróg, która stanowi integraln

cz  umowy.
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3. wiadczenie powy szych us ug b dzie si  odbywa o na zlecenie i wed ug
dyspozycji Zamawiaj cego.
4. decyzj  odno nie rodzaju prowadzonej akcji podejmuje Zamawiaj cy.
5. Wykonawca po wezwaniu przez Zamawiaj cego podstawia sprz t
niezw ocznie, lecz nie pó niej ni  w ci gu 2 godzin. W przypadku opadów
ci ych i go oledzi prace nale y rozpocz  niezw ocznie, aby nie dopu ci  do
zagro enia dla ruchu ko owego.
6. Podstawiany sprz t musi by  gotowy do natychmiastowego podj cia akcji
czynnej (sprawny technicznie, zatankowany).
7. Wykonawca podstawiaj cy sprz t musi by  przygotowany do pracy w sposób
ci y a  do wykonania zleconego przez Zamawiaj cego zakresu robót.
8. Pojazdy samochodowe u ywane do wiadczenia us ug przy od nie aniu i
zwalczaniu lisko ci zimowej powinny by  wyposa one w sygna wietlny

yskowy barwy tej.
9. Wykonawca zobowi zany jest podczas wykonywania us ug do przestrzegania
zasad BHP zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Za stan sprz tu zgodny z
warunkami BHP odpowiada Wykonawca us ugi.
10. Operator sprz tu (p ugopiaskarki) zobowi zany jest do posiadania telefonu
komórkowego celem utrzymania czno ci z przedstawicielem Zamawiaj cego.
11. Wykonawca zapewni s  dy urn  i telefoniczn  przez ca  dob .
12. Wykonawca b dzie prowadzi  ewidencj  i dokumentacj  robót wykonanych
w czasie trwania akcji zimowej i jest zobowi zany na bie co przekazywa
Zamawiaj cemu informacj  o stanie dróg.
13. W przypadku wyst powania  trudnych warunków atmosferycznych
Wykonawca na zlecenie Zamawiaj cego wykona us ug  na drogach nie uj tych
w specyfikacji wykonania i odbioru robót wg ceny zawartej w § 3.
14. Wykonawca o wiadcza, e zapozna si z opisem przedmiotu zamówienia,
miejscem prowadzenia us ug, specyfikacj  techniczn  oraz wymaganiami
dotycz cymi wiadczenia us ug przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych na
terenie Gminy W chock i nie wnosi do nich adnych uwag i zastrze .
15. Wykonawca ponosi wy czn  odpowiedzialno  za wszelkie szkody

ce nast pstwem niewykonania lub nienale ytego wykonania przedmiotu
umowy, które to szkody Wykonawca zobowi zuje si pokry w pe nej
wysoko ci.

16. Wykonawca  ponosi pe  odpowiedzialno  za szkody (uszkodzenia
cian, okien budynków, ogrodze , elementów uzbrojenia podziemnego

znajduj cych si  w pasie drogowym dróg gminnych itp.) oraz nast pstwa
nieszcz liwych wypadków pracowników i osób trzecich, powsta e w zwi zku z
prowadzonymi us ugami, w tym tak e ruchem pojazdów.
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§ 2

1. Strony ustalaj , e umowa zosta a zawarta na czas okre lony, tj. od dnia
16.11.2014 r. do dnia 31.03.2015 r. oraz od dnia 16.11. 2015 r. do dnia
31.03.2016 r.

§ 3

1. Szacunkowe wynagrodzenie za realizacj  us ugi okre lonej w § 1
niniejszej umowy wynosi, zgodnie z ofert Wykonawcy,
brutto……………………………….… z otych (s ownie: z otych: ………….
…………………………………… z ), w tym podatek VAT (….%) co stanowi
kwot w wysoko ci ……………  z otych (s ownie: …………………………..
…………………………………… z )
w tym:
- cena jednostkowa zimowego utrzymania 1 km drogi (ca ej szeroko ci) przy

yciu p ugopiaskarki wynosi …………….. z /km netto, podatek VAT w
wysoko ci ………….. z , razem brutto …………….. z /km,
- us uga ci gnikiem z przystosowanym p ugiem do od nie ania wynosi
………..z /godz. netto, podatek VAT w wysoko ci ………….. z , razem brutto
…………. z /godz.,
-  us uga koparko – adowark  przystosowan  do monta u p uga do od nie ania
wynosi ………….. z /godz. netto, podatek VAT w wysoko ci …………. z ,
razem brutto ………….. z /godz.,
- us uga równiark  wynosi ………………. z /godz. netto, podatek VAT w
wysoko ci …………. z , podatek VAT w wysoko ci z , razem brutto ………….

/godz.
- us uga samochodem samowy adowczym o adowno ci do 5 t wynosi
…………. z /godz., podatek VAT …………… z , razem brutto ………..

/godz.
- cena jednostkowa okre lona przez Wykonawc  w kosztorysie ofertowym
zostaje ustalona na okres wa no ci umowy. Nie przewiduje si  waloryzacji cen
jednostkowych. Cena umowna zostanie dostosowana jedynie w przypadku
zmian ustawowych nast puj cych podatków: podatek VAT.
2.     W przypadku uruchomienia akcji czynnej Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ustalone jako suma iloczynów:
- ilo ci kilometrów utrzymanych odcinków dróg oraz ceny jednostkowej
zimowego utrzymania 1 km drogi w przypadku u ycia p ugopiaskarki,
Ilo ci godzin pracy sprz tu wykorzystanego przy zimowym utrzymaniu dróg
oraz jego cen jednostkowych  za jedn  godzin  pracy.
3.Za utrzymanie gotowo ci do realizacji zlecenia (rycza t naliczany w
przypadku mniej ni  pi ciu wyjazdów Wykonawcy w ci gu miesi ca
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kalendarzowego) wynagrodzenie wynosi …………….z /miesi c netto +
podatek VAT …………..z , co daje cen  brutto ……………..z /miesi c,

ownie: …………………………………….z .
W przypadku niepe nego miesi ca rycza t wyp acany b dzie proporcjonalnie do
ilo ci dni kalendarzowych.
4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty
niezb dne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikaj ce wprost z
dokumentacji opisuj cej przedmiot zamówienia jak równie w niej nie uj te, a
bez których nie mo na wykona przedmiotu umowy, oraz wszelkie inne
nieprzewidziane dokumentacj koszty wykonania umowy.
5. Rozliczenie potwierdzonych przez Zamawiaj cego us ug Wykonawcy

dzie si  odbywa o na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawc .
6. Rachunki Wykonawcy b  regulowane miesi cznie w terminie do 30 dni
od daty dostarczenia dokumentów rozliczeniowych z konta Zamawiaj cego na
konto Wykonawcy wg wskaza  na rachunku.
7. Rachunek mo na wystawi  po okresie rozliczeniowym najwcze niej
pierwszego dnia nast pnego miesi ca.
8. Rachunek ko cowy nale y z  w terminie 14 dni od daty odwo ania
akcji zimowego utrzymania dróg.
9. Wykonawca o wiadcza, e jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do
wystawienia faktur VAT. Numer NIP Wykonawcy …………………….
10. Wyp ata wynagrodzenia Wykonawcy b dzie uwarunkowana
przedstawieniem przez niego dokumentów, o których w mowa w ust. 11.
11. Je eli Wykonawca b dzie korzysta z podwykonawców to:
1) wraz z faktur sk ada:
a) zestawienie zrealizowanych robót w ramach zaakceptowanych przez
Zamawiaj cego umów o podwykonawstwo, zawieraj ce zakres i termin
wykonanych robót oraz warto  kwot nale nych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy ze sk adanej faktury
b) zestawienie kwot nale nych podwykonawcy ze sk adanej faktury z tytu u
przed onej Zamawiaj cemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem

dostawy lub us ugi
2) warunkiem zap aty przez Zamawiaj cego nale nego wynagrodzenia za
wykonane us ugi jest przedstawienie dowodów zap aty wymaganego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Dowodami o których mowa wy ej jest o wiadczenie podwykonawcy o
dokonaniu zap aty nale no ci wraz z dowodami zap aty tych nale no ci.
12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawc dowodów, o których
mowa w ust. 11 wstrzymuje si wyp at nale nego wynagrodzenia w cz ci
równej sumie kwot wynikaj cych z nieprzedstawionych dowodów zap aty.
Zamawiaj cy z nale no ci przys uguj cej Wykonawcy ma prawo dokonania
bezpo redniej zap aty wymaganego wynagrodzenia bez odsetek przys uguj cego
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawar zaakceptowan przez
Zamawiaj cego umow o podwykonawstwo, której przedmiotem s roboty
budowlane, lub który zawar  przed on Zamawiaj cemu umow  o
podwykonawstwo, której przedmiotem s  dostawy lub us ugi, w przypadku
uchylenia si od obowi zku zap aty odpowiednio przez Wykonawc ,
podwykonawc lub dalszego podwykonawc , w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiaj cego prawid owo wystawionej faktury, o której
mowa w pkt.5, z zastrze eniem pkt. 13.
13. Przed dokonaniem bezpo redniej zap aty Zamawiaj cy jest obowi zany
umo liwi Wykonawcy zg oszenie pisemnych uwag dotycz cych zasadno ci
bezpo redniej zap atywynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 12,w terminie 7 dni od dnia
poinformowania o tym Wykonawc . W przypadku zg oszeniauwag
Zamawiaj cy mo e:
1) nie dokona bezpo redniej zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, je eli Wykonawca wyka e niezasadno takiej
zap aty, albo
2) z do depozytu s dowego kwot potrzebn na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

tpliwo ci Zamawiaj cego co do wysoko ci nale nej zap aty lub podmiotu,
któremu p atno si nale y, albo
3) dokona bezpo redniej zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, je eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyka e
zasadno takiej zap aty.
14. W przypadku dokonania bezpo redniej zap aty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 12, a tak e w przypadku
okre lonym w ust. 13 pkt 2), Zmawiaj cy potr ca kwot wyp aconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia nale nego Wykonawcy.
15. Za dzie dokonania zap aty uwa a si dzie obci enia rachunku
Zamawiaj cego.
16. Za nieterminow  p atno  faktury, Wykonawca ma prawo naliczy odsetki
ustawowe.
17. Zamawiaj cy tj. Gmina W chock, ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock,
upowa nia Wykonawc do wystawienia faktury VAT bez podpisu
upowa nionego przedstawiciela Zamawiaj cego i o wiadcza, e posiada Numer
Identyfikacji Podatkowej 664-19-85-659.

§ 4

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo kontroli prowadzenia akcji zimowej bez
powiadomienia Wykonawcy.
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§ 5

Prowadzenie akcji zimowej musi by  zgodne z wymogami ochrony rodowiska i
przepisami sanitarnymi.

§ 6

Wykonawca z tytu u nie nale ytego wykonania zada  zwi zanych z
prowadzeniem akcji zimowej lub zastosowania do zwalczania lisko ci zimowej
materia ów niezgodnych ze Specyfikacj  zobowi zany jest do ponownego
wykonania us ugi bez wynagrodzenia na odcinku, na którym stwierdzono w/w .

§ 7
1. Zamawiaj cemu przys uguje prawo odst pienia od umowy w przypadku:
a) co najmniej 3 zg oszonych interwencji potwierdzonych co do zasadno ci
przez Zamawiaj cego lub stwierdzenia nienale ytego wykonania przez
Wykonawc  umowy (§ 6 )
- Zamawiaj cy mo e w tym przypadku niezw ocznie rozwi za  umow  bez
wypowiedzenia.
2. Wykonawca popad w stan upad ci lub likwidacji lub wydany zosta nakaz
zaj cia maj tku Wykonawcy.
3.   Wyst pi konieczno wielokrotnego dokonywania bezpo redniej zap aty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4.    W razie odst pienia od umowy z przyczyn niezale nych od Wykonawcy,
Zamawiaj cy zobowi zany jest do dokonania zap aty wynagrodzenia za
wykonane us ugi zimowego utrzymania dróg do dnia odst pienia.
5.    Odst pienie od umowy powinno nast pi w formie pisemnej pod rygorem
niewa no ci takiego o wiadczenia i powinno zawiera uzasadnienie.

§ 8

1. Odbiór us ugi b dzie si  odbywa  zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i odbioru robót zimowego utrzymania dróg.
2. Odbiór us ugi nast puje bezpo rednio po jej wykonaniu przez
przedstawiciela Zamawiaj cego.

§ 9

1. Za opó nienie w uruchomieniu akcji Zamawiaj cy b dzie nalicza  kary
umowne w wysoko ci:
a) 40 z  brutto za pierwsz  godzin  opó nienia,
b) 100 z  brutto za drug  i nast pn  godzin .
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2.  Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo potr cania w/w kar z faktury
wystawionej przez Wykonawc .
3.Za odst pienie od umowy z przyczyn zale nych od Wykonawcy – w
wysoko ci 20% szacunkowego wynagrodzenia brutto, okre lonego w § 3 ust. 1.
4.W przypadku braku zap aty lub nieterminowej zap aty wynagrodzenia
nale nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysoko ci 1%
szacunkowego wynagrodzenia brutto, okre lonego w § 3 ust. 1 umowy, za
ka dy stwierdzony przypadek naruszenia,
5) za nieprzed enie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem s us ugizimowego utrzymania dróg, lub projektu jej zmiany
– w wysoko ci 1%  szacunkowego wynagrodzenia brutto, okre lonego w § 3
ust. 1 umowy, za ka dy stwierdzony przypadek naruszenia,
6) za nieprzed enie po wiadczonej za zgodno z orygina em kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysoko ci 1% wynagrodzenia umownego
brutto, okre lonego w § 5 ust. 1 umowy, za ka dy stwierdzony przypadek
naruszenia,
7) za brak zap aty lub nieterminow zap at wynagrodzenia nale nego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysoko ci 1%
szacunkowego wynagrodzenia brutto, okre lonego w § 3 ust. 1 umowy, za
ka dy stwierdzony przypadek naruszenia,
8) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zap aty
– w wysoko ci 1%  szacunkowego wynagrodzenia brutto, okre lonego w § 3
ust. 1 umowy, za ka dy stwierdzony przypadek naruszenia.
2. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo potr cenia kwot z tytu u naliczenia kar
umownych z nale nego Wykonawcy wynagrodzenia, a Wykonawca wyra a na
to zgod . Potr cenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowi zku
wykonania zobowi za umownych.
3. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania
uzupe niaj cego na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego, gdy
szkoda przekracza wysoko kar umownych.

§ 10

1. Wykonawca mo e powierzy wykonanie cz ci zamówienia
podwykonawcom. Wykonawca ponosi pe odpowiedzialno za
ca wykonanych us ug obj tych umow . Zlecenie wykonania cz ci us ug
podwykonawcom nie zmienia zobowi za  Wykonawcy wobec Zamawiaj cego
za wykonanie tej cz ci us ug. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzia ania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym
stopniu, jakby to by y dzia ania, uchybienia lub zaniedbania jego w asnych
pracowników.



42

2. Je eli nast puje zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powo ywa si na zasadach
okre lonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spe niania
warunków udzia u w post powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy,
Wykonawca jest zobowi zany wykaza  Zamawiaj cemu, i proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spe nia je w stopniu nie
mniejszym ni wymagany w trakcie post powania o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na
us ugizwi zane z zimowym utrzymaniem dróg zamierzaj cy zawrze umow o
podwykonawstwo, której przedmiotem s w/w us ugi, jest obowi zany, w trakcie
realizacji zamówienia publicznego do przed enia Zamawiaj cemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowi zany
do czy zgod Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre ci
zgodnej z projektem umowy.
4. Termin zap aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie mo e by szy ni 30 dni od
dnia dor czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzaj cych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, us ugi lub roboty budowlanej.
5. Zamawiaj cy, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem s us ugizwi zane z zimowym
utrzymaniem dróg, zg osi pisemne zastrze enia, je eli umowa:
a) nie spe nia wymaga okre lonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia;
b) przewiduje termin zap aty wynagrodzenia d szy ni okre lony w ust. 4.
6. Niezg oszenie pisemnych zastrze do przed onego projektu umowy, w
terminie o którym mowa w ust. 5 uwa a si za akceptacj projektu umowy przez
Zamawiaj cego.
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na
us ugizwi zane z zimowym utrzymaniem dróg przedk ada Zamawiaj cemu
po wiadczon za zgodno z orygina em kopi zawartej umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem s w/w us ugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.
8. Zamawiaj cy, w terminie 14 dni od daty otrzymania po wiadczonej za
zgodno z orygina em kopii zawartej umowy, zg asza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s us ugizwi zane z zimowym
utrzymaniem dróg, w przypadkach, o których mowa w ust. 5.
9. Niezg oszenie pisemnego sprzeciwu do przed onej umowy o
podwykonawstwo, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uwa a si za
akceptacj umowy przez Zamawiaj cego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na
us ugi zimowego utrzymania dróg przedk ada Zamawiaj cemu po wiadczon za
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zgodno z orygina em kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem s dostawy lub us ugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wy czeniem umów o podwykonawstwo o warto ci mniejszej ni  0,5% warto ci
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo,
których przedmiot zosta wskazany przez Zamawiaj cego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegaj cy niniejszemu
obowi zkowi (Zamawiaj cy nie wskaza takiego przedmiotu). Wy czenie, o
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o
warto ci wi kszej ni 50 000 z .
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, je eli termin zap aty
wynagrodzenia jest d szy ni okre lony w ust. 4, Zamawiaj cy informuje o
tym Wykonawc i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wyst pienia o zap at kary umownej.
12. Przepisy ust. 3-11 stosuje si odpowiednio do zmian tej umowy o
podwykonawstwo.
13.  Wymogi na one przez Zamawiaj cego wobec tre ci zawieranych umów z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:
-umowa nie mo e okre la terminu zap aty d szego ni 30 dni od dnia
dor czenia faktury,
-w umowie zakres i wielko kar umownych nie mo e by bardziej rygorystyczna
ni te okre lone w umowie podstawowej pomi dzy Zamawiaj cym i
Wykonawc ,
-termin realizacji, sposób spe nienia wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy
musi by zgodny z wymogami okre lonymi w SIWZ
-zakazuje si wprowadzenia do umowy zapisów, które b zwalnia y
Wykonawc z odpowiedzialno ci wzgl dem Zamawiaj cego za us ugi wykonane
przezpodwykonawc lub dalszych podwykonawców.

§ 11

1. Zamawiaj cy przewiduje mo liwo zmian postanowie zawartej umowy w
stosunku do tre ci oferty, w nast puj cych przypadkach:
1)zmiana strony umowy, tj. jako nast pstwo prawne wynikaj ce z odr bnych
przepisów.
2) Zmiany wysoko ci wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany w obowi zuj cych przepisach, je eli zgodnie z nimi konieczne b dzie
dostosowanie tre ci umowy do aktualnego stanu prawnego, np. zmiana stawki
VAT,
2. Nie stanowi zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamówie publicznych:
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1) zmiana danych zwi zanych z obs ug administracyjno-organizacyjn umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentuj cych Strony,
3) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywo anych w tre ci umowy, w
ka dym takim przypadku Strony maj obowi zek stosowania si do
obowi zuj cych w danym czasie aktów prawa.
Powy sze zmiany dokonywane s w drodze jednostronnego pisemnego

wiadczenia danej Strony i wywo uj skutek od dnia dor czenia go drugiej
Stronie.
3. Wszelkie zmiany i uzupe nienia tre ci niniejszej umowy, wymagaj aneksu
sporz dzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewa no ci,
z zastrze eniem ust. 2.

§ 12

1. Wszelkie spory, mog ce wynikn z tytu u realizacji niniejszej umowy,
rozstrzygane przez s d w ciwy miejscowo dla siedziby Zamawiaj cego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow stosuje si przepisy ustaw:
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówie publicznych  (t.j.  Dz.  U.  z
2013 r., poz. 907 z pó n. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane  (Dz. U. z 2013 r., poz. 907,984,1047,1473,oraz z 2014 r. poz. 423
(stan prawny na dzie  16 kwietnia 2014) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 121), o ile przepisy ustawy Prawo
zamówie publicznych nie stanowi inaczej.

§ 13

Umow sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, 2 egz. dla
Zamawiaj cego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§ 14

Integraln cz niniejszej umowy stanowi za czniki:
1) oferta Wykonawcy
2) szczegó owy opis przedmiotu umowy
4) kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJ CY:                                                           WYKONAWCA:
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Za cznik Nr 10 Specyfikacja techniczna oraz wymagania dotycz ce wiadczenia us ug
przy zimowym utrzymaniu

Zamawiaj cy:
Gmina W chock
ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

1. WST P

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce
wiadczenia us ug przy kompleksowym, zimowym utrzymaniu 1 km drogi

gminnej przez Wykonawc  dysponuj cym w asnymi materia ami i sprz tem.

1.2 Zakres stosowania St.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie
Gminy W chock.

1.3 Zakres prac obj tych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  wykonywania prac
zwi zanych z usuwaniem lisko ci, od nie aniem i usuwaniem naboi nie nych
na drogach gminnych na terenie gminy W chock.

Okre lenia podstawowe:

Wykonawca - Wykonawca robót.
Zamawiaj cy – Gmina W chock
Jezdnia – cz  drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.
Pobocze – cz  drogi znajduj ca si  pomi dzy kraw dzi  jezdni a kraw dzi
skarpy rowu.
Chodnik – cz  drogi przeznaczona do ruchu pieszych wykonana z elementów
betonowych drobnowymiarowych.
Kompleksowe utrzymanie dróg – utrzymanie zimowe odcinków dróg
polegaj ce na utrzymaniu drogi zgodnie z okre lonymi standardami zimowego
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utrzymania przy u yciu specjalistycznego sprz tu do od nie ania oraz likwidacji
lisko ci powierzone Wykonawcy.
nieg lu ny – jest to nieusuni ty lub pozosta y na nawierzchni nieg po

przej ciu p ugów, który nie zosta   zag szczony pod wp ywem ruchu ko owego.
nieg zaje ony – jest to nie usuni ty lub pozosta y na nawierzchni nieg po

przej ciu p ugów, który zosta  zag szczony, ale nie sta  si  zlodowacia y.
Nabój nie ny jest to nie usuni ta zlodowacia a lub ubita warstwa niegu o
znacznej grubo ci, przymarzni ta do nawierzchni jezdni.

oto po niegowe jest to topniej cy nieg pozosta y na nawierzchni po przej ciu
ugów i posypaniu rodkami chemicznymi.

Go oled – cienka warstwa lodu powsta a na skutek deszczu, m awki lub mg y
rosz cej przy ujemnej temperaturze nawierzchni oraz ujemnej lub niewiele
wy szej od 00 C temperaturze powietrza. Grubo  warstwy lodu do 1 mm.
Lodowica – pokrywa lodowa o grubo ci do kilku centymetrów, tworz ca si  na
skutek zamarzni cia nieusuni tej z jezdni wody, pochodz cej z roztopionego
niegu, lodu lub opadu deszczu.
lisko  po niegowa – powstaje w wyniku zalegania na jezdni (chodniku)

przymarzni tej do nawierzchni pozosta ci nie usuni tego ubitego niegu,
pokrywaj cego j  ca kowicie lub cz ciowo warstewk  o grubo ci kilku
milimetrów.
Szron – jest to osad lodu, maj cy na ogó  wygl d krystaliczny, przybieraj cy
kszta t lasek, igie ek itp. . Tworzy si  w procesie bezpo redniej kondensacji pary
wodnej z powietrza przy temperaturze poni ej 00 C.
Szad – jest to osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych

cherzykami powietrza, powstaj cy z nag ego zamarzania przech odzonych
kropelek wody (mg y lub chmury), gdy temperatura wyzi bionych powierzchni
jest ni sza lub nieznacznie wy sza od 00 C.

2. MATERIA Y.

2.1 rodki chemiczne stosowane do zwalczania lisko ci zimowej powinny
posiada  atesty dopuszczaj ce do stosowania przy zimowym utrzymaniu dróg.
Sól (NaCl) powinna odpowiada  warunkom okre lonym w normie: PN-86/C-
84081/02.
2.2 Materia y uszorstniaj ce stosowane do zwalczania lisko ci zimowej
powinny posiada  atesty  i odpowiada  nast puj cym warunkom:
Piasek nie mo e by  zanieczyszczony zwi zkami organicznymi np. trawa,
szcz tki korzeni itp. i nie mo e zawiera adnych zanieczyszcze  gliniastych
lub ilastych.
- zawarto  ziaren mniejszych ni  0,075 mm nie wi cej ni  5 %,
- uziarnienie do 2 mm, nadziarna nie wi cej ni  15 % ( nie dopuszcza si  w
nadziarnie ziaren wi kszych ni  4 mm),
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- wska nik piaskowy ma by  wi kszy ni  65 %.
2.3 Mieszanki materia ów uszarstniaj cych i rodków chemicznych
powinny by  jednorodne i nie powinny zawiera  nadziarna – zgodnie z wy ej
podanymi wymogami. Do wykonania robót z zakresu zimowego utrzymania
dróg nale y zastosowa  mieszank  piaskowo – soln  o zawarto ci soli min. 10
% przy minimalnym sypaniu 90 g/m2.
2.4    Wszystkie materia y stosowane do zwalczania lisko ci winny by  badane.
Ca kowita odpowiedzialno  za stosowanie materia ów niezgodnych z
wymogami ci y na Wykonawcy robót. W przypadku stwierdzenia, e
Wykonawca stosuje materia y niezgodne ze specyfikacj  – Zamawiaj cy w
przypadkach spornych lub w tpliwo ci zleci badanie materia ów niezale nemu
laboratorium, a koszt badania w przypadku negatywnych wyników zostanie
potr cony z faktury za wykonane roboty. Ponadto w takim przypadku
Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia za zlecon  us ug  za  Zamawiaj cy
uprawniony jest do rozwi zania umowy.

3. SPRZ T.

3.1 Wykonawca robót zapewnia sprz t do od nie ania w nast puj cej ilo ci i
rodzaju:
- minimum 1 p ugopiaskarka,
- minimum 1 ci gnik rolniczy wyposa ony w p ug nie ny,
- minimum 1 koparko – adowarka przystosowana do monta u p uga do
od nie ania,
- minimum 1 samochód samowy adowczy o adowno ci minimum 5 t,
- minimum 1 równiarka.
3.2   Wykonawca odpowiada za sprawno  techniczn  u ywanego sprz tu.
3.3   Zastosowany sprz t nie mo e powodowa  uszkodzenia elementów drogi.
(nawierzchni, kraw ników, chodników, poboczy).
3.4   Pojazdy samochodowe u ywane do wykonywania prac przy od nie aniu
dróg i zwalczaniu lisko ci zimowej powinny by  wyposa one w ostrzegawcze
sygna y wietlne b yskowe barwy tej samochodowej – na samochodzie i na
piaskarce.
3.5   kierowcy bior cy udzia  w zimowym utrzymaniu dróg powinni posiada
rodki czno ci telefonicznej (telefony komórkowe) umo liwiaj ce ca odobow
czno  z dy urnym zimowego utrzymania.
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4. STANDARDY ROBÓT PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG
(ULIC).

Standardy zimowego utrzymania dróg podane s  jako za cznik do niniejszej
specyfikacji. Wykonawca robót utrzymuje drogi gminne naokre lonym terenie
zgodnie z za czonym wykazem dróg gminnych wg standardów.

5. AKCJA CZYNNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG.

Polega na:
a) usuwaniu z dróg gminnych, zatok autobusowych, p tli, parkingów
gromadz cego si  w trakcie opadów niegu, tak aby utrzyma  drog  w
okre lonym standardzie, usuwaniu lisko ci z jezdni poprzez posypywanie
materia em uszorstniaj cym (mieszank  piasku z dodatkiem soli) lub rodkami
chemicznymi. Za piaskark  ma pozosta  widoczny na ca ej szeroko ci jezdni
lad rozsypanych rodków uszorstniaj cych.

b) Cztery razy w sezonie uprz tni cie zalegaj cych zasp nie nych z
okre lonego przez Zamawiaj cego terenu wraz z ich wywozem na wskazane
miejsce.
6. ZASADY PROWADZENIA AKCJI ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG.

6.1 Osob  decyduj  oterminie, zakresie i sposobie prowadzonej akcji
zimowego utrzymania dróg jest inspektor ds. dróg (przedstawiciel
Zamawiaj cego). Wykonawca gwarantuje pe  gotowo  do prowadzenia akcji
zimowego utrzymania dróg (rozpocz cia sezonu) w  ci gu  2  godzin  po
otrzymaniu sygna u od zamawiaj cego. Wykonawca ka dorazowo zg asza
Zamawiaj cemu rozpocz cie i zako czenie pracy sprz tu na powierzonym
zakresie prowadzonej akcji. Zamawiaj cy ma prawo do ograniczenia lub
zwi kszenia zakresu prowadzonej akcji.
Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wezwania
Wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia
szczególnych okoliczno ci.
6.2 w okresie prowadzenia akcji zimowego utrzymania Wykonawca
zapewnia:
-  dy urn  telefoniczn  przez ca  dob ,
- system czno ci Wykonawcy ze sprz tem u ytym w akcji,
- prowadzenie ewidencji i dokumentacji robót wykonywanych w czasie trwania
akcji zimowej.
6.3 Wykonawca zobowi zany jest do przekazywania meldunku o pracy sprz tu i
bie cej sytuacji na drodze do Urz du Miasta i Gminy W chock w godz. Od 700

do 1500.
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7. ZASADY ODBIORU ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA
DRÓG.

7.1 odbiorowi podlega od nie anie i zwalczanie lisko ci zimowej. Odbioru
robót dokonuje przedstawiciel Zamawiaj cego (inspektor ds. dróg). W
przypadku nienale ytego wykonania zada  zwi zanych z prowadzeniem akcji
zimowej Wykonawca musi ponownie wykona  us ug  zimowego utrzymania
dróg bez wynagrodzenia za powtórne od nie anie i zwalczanie lisko ci na
zakwestionowanych drogach.

7.2 Obmiar robót.

Jednostk  obmiarow  b dzie:
- 1 km utrzymanego odcinka drogi (ca a szeroko ) w przypadku u ycia

ugopiaskarki,
- 1 godz. pracy sprz tu zaanga owanego przy efektywnym zimowym
utrzymaniu dróg.

W przypadku uruchomienia akcji czynnej Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ce sum  iloczynu ilo ci km utrzymanych odcinków dróg i ceny

jednostkowej zimowego utrzymania 1 km drogi (ca a szeroko ) przy u yciu
ugopiaskarki oraz sumy iloczynów ilo ci godzin pracy sprz tów

zaanga owanych przy efektywnym zimowym utrzymaniu dróg i ich cen
jednostkowych za jedn  godzin  pracy.

7.3 Zamawiaj cy ma prawo zmniejszy  ilo  jednostek obmiarowych po
sprawdzeniu jako ci wykonanej us ugi.

8. ATNO .

Podstaw  p atno ci jest:
- cena jednostkowa brutto zimowego utrzymania 1 km drogi (ca a szeroko ) w
przypadku u ycia p ugopiaskarki,
- cena jednostkowa brutto za 1 godzin  pracy sprz tu u ytego przy zimowym
utrzymaniu dróg.

W sk ad cen wchodzi:
- koszt pracy sprz tu u ytego przy zimowym utrzymaniu dróg wraz z kosztem
materia ów eksploatacyjnych, paliwa, napraw sprz tu,
- koszt rodków uszorstniaj cych (mieszanka piaskowo – solna min. 10 % NaCl
min. 90 g/m2),
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- koszt rodków chemicznych (sól, solanka),
- koszt utrzymania s by dy urnej,
- koszt utrzymania sta ej czno ci telefonicznej.

9. UTRZYMANIE GOTOWO CI DO REALIZACJI ZLECENIA

Za utrzymanie gotowo ci do realizacji zlecenia - rycza t naliczany b dzie w
przypadku mniej ni  pi ciu wyjazdów Wykonawcy w ci gu miesi ca
kalendarzowego.
W przypadku niepe nego miesi ca rycza t wyp acany b dzie proporcjonalnie do
ilo ci dni kalendarzowych.

10. TERMIN PRZYGOTOWANIA DO PROWADZENIA AKCJI
ZIMOWEJ.

Wykonawca gwarantuje gotowo  przyst pienia do akcji zimowej w terminie:
- od 16.11.2014 r. do 31.03.2015 r. oraz od 16.11.2015 do 31.03.2016 r.

Za czniki:
- wykaz dróg do zimowego utrzymania
- standardy zimowego utrzymania
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WYKAZ DRÓG ZIMOWEGO UTRZYMANIA

1. Na drogach gminnych wprowadzone zosta y zró nicowane standardy
zimowego utrzymania:
Powy sze standardy ró ni  si  stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi
odst pstwami w zakresie za nie enia jezdni i wyst powania lisko ci zgodnie z
wytycznymi zawartymi w zarz dzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 pa dziernika 1994 r. w sprawie od nie ania i usuwania
go oledzi na drogach publicznych. Czas wyst powania odst pstw od ustalonego
standardu liczony jest w godzinach od momentu ustania opadów niegu lub
pojawienia si lisko ci i jest zró nicowany dla ró nych standardów.

Drogi IV standardu zimowego utrzymania
Us uga wykonywana przy u yciu p ugopiaskarki.

Lp. Nazwa drogi ugo  w km
1. ul. Ko cielna w W chocku 0,366
2. ul. Wielkowiejska w W chocku 0,883
3. Pl. Mjr Ponurego w W chocku 0,095
4. Wielka Wie  - Osiedle 0,306
5. ul. Szkolna w Parszowie 1,36

Razem: 3,01

Drogi V standardu zimowego utrzymania
Us uga wykonywana przy u yciu p ugopiaskarki

Lp. Nazwa drogi ugo  w km
1. ul. Szeroka w W chocku 0,357
2. ul. Nadrzeczna w W chocku 1,874
3. ul. Tysi clecia w W chocku 1,120
4. Rataje w kierunku Powsta ców 0,468
5. ul. Sandomierska w W chocku 0,717
6. ul. Górna w W chocku 1,458
7. ul. B onie w W chocku 0,77
8. ul. Partyzantów w W chocku 1,086
9. Wymys ów przez wie  Betlejem 0,769

10. Wielka Wie  - Ciecierówka 1,404
11. Wielka Wie  - Kopalnia 1,266
12. Parszów ul. Dolna 0,712
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13. Marcinków Dolny – Marcinków
Górny

0,369

14. Od dr. Krajowej 42 do wsi W glów 0,635
15. Wymys ów - Rataje 1,80
16. Marcinków Górny 1,750
17. Parszów ul. Cmentarna 0,8
18. ul. Torowa w W chocku 1,773
19. ul. Szyd owiecka w W chocku 1,47
20. ul. Grabowa w Parszowie 1,259
21. ul. Ceglana w W chocku 0,53

Razem: 22,387

Drogi VI standardu zimowego utrzymania
O rodzaju sprz tu wykorzystywanego przy od nie aniu i zwalczaniu

lisko ci decyduje Wykonawca.

Lp. Nazwa drogi ugo  w km
1. ul. Skalista w W chocku 0,363
2. ul. Tychowska w W chocku 0,996
3. ul. Ogrodowa w W chocku 0,371
4. ul. Dolna w W chocku 0,288
5. ul. Krótka w W chocku 0,055
6. ul. S oneczna w W chocku 0,38
7. ul. Smugowa w W chocku 0,53
8. ul. Polna w W chocku 0,242
9. ul. Lipowa w W chocku 0,054

10. ul. Hutnicza w W chocku 0,523
11. ul. Le na w W chocku 0,535
12. ul. M ska w Parszowie 0,63
13. ul. Rzeczna w Parszowie 0,475
14. ul. Powsta ców w W chocku 0,242
15. ul. Dworcowa w W chocku 0,181
16. ul. Weso a w W chocku 0,72
17. ul. Sporna w W chocku 0,205
18. ul. Krzemienica w W chocku 0,49

Razem: 7,28
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System interwencyjny

O rodzaju sprz tu wykorzystanego przy od nie aniu i zwalczaniu lisko ci
decyduje Wykonawca

3 km dróg gminnych w miejscowo ci Rataje, Marcinków Dolny, Marcinków
Górny, W chock, Parszów, Wielka Wie  nie uj tych w powy szym wykazie.
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Zasady od nie ania i usuwania go oledzi na drogach gminnych.

Lp. Standard Opis stanu utrzymania drogi
dla danego standardu

Po ustaniu opadów
niegu dopuszcza si
zaleganie niegu

1. IV

Jezdnia od nie ona na ca ej
szeroko ci. Jezdnia
posypywana na ca ej d ugo ci.
Za piaskark  pozostaje
widoczny lad na ca ej
szeroko ci jezdni.

Cienka warstwa
zaje onego niegu.,
pobocza nie
od nie one.
Dopuszczalne przerwy
w komunikacji do 4
godzin.

2. V

Jezdnia od nie ona na ca ej
szeroko ci. Jezdnia posypana
na odcinkach decyduj cych o
mo liwo ciach ruchu (du e
spadki pod ne, zakr ty, uki,
wzniesienia, skrzy owania) na
ca ej szeroko ci.

Warstwy  niegu  o
grubo ci 8 cm lu nego,
zaje onego, pobocza
nie od nie one.
Dopuszcza si  przerwy
w komunikacji do 10
godzin.

3. VI

Jezdnia od nie ona, w
miejscach zasp od nie ony co
najmniej jeden pas ruchu z
wykonaniem mijanek. Jezdnia
posypana na odcinkach
decyduj cych o
mo liwo ciach ruchu.

Warstwy niegu
lu nego, zaje onego,

zyki niegowe.
Pobocza nie
od nie one. Dopuszcza
si  przerwy  w
komunikacji do 12
godzin.

4.
System

interwencyjny

Jezdnia za nie ona prowadzi
si  interwencyjne od nie anie
w zale no ci od potrzeb.

Warstwy niegu
lu nego, zaje onego,

zyki niegowe,
pobocza nie
od nie one. Dopuszcza
si  przerwy  w
komunikacji do 14
godzin.



55

Za cznik Nr 11 Kosztorys ofertowy

Zamawiaj cy:
Gmina W chock

ul. Wielkowiejska 1
27-215 W chock

Akcja czynna
Rodzaj us ugi
CPV- 90620000-9,
90630000-2

Jednostka
miary

Cena
jednostkowa
(brutto)

Przewidywalna ilo
jednostek

Szacunkowa
przewidywalna
warto  brutto

Ilo
us ug w
okresie
2014-
2016

Ilo
 (km, godz.)
przypadaj cych
na jedn  us ug

1 2 3 4 5 6
Zimowe
utrzymanie dróg
gminnych na
terenie Gminy

chock w
okresie 2014 -2016
przy u yciu

ugopiaskarki

km …… z /km 70 25,397 …….. z

Zimowe
utrzymanie dróg
gminnych na
terenie Gminy

chock w
okresie 2014 -2016
przy u yciu
koparko -
adowarki

godz. …… z /godz. 40 10 ……… z

Zimowe
utrzymanie dróg
gminnych na
terenie Gminy

chock w
okresie 2014 –
2016 przy u yciu
ci gnika
rolniczego
wyposa onego w

ug nie ny

godz. …… z /godz. 40 10 …….. z
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Zimowe
utrzymanie dróg
gminnych na
terenie gminy

chock w
okresie 2014 -2016
przy u yciu
równiarki

godz. …… z /godz. 8 8 …….. z

Zimowe
utrzymanie dróg
gminnych na
terenie Gminy

chock w
okresie 2014 -2016
praca samochodem
ci arowym

godz. ……. z /godz. 8 3 ……..  z

Warto  szacunkowa (kol.6) – iloczyn kol.3xkol.4xkol.5

C1 – cena szacunkowa zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie
2014 – 2016 jest sum  wszystkich pozycji z kol. 6.

Akcja bierna

C2–cena za utrzymanie gotowo ci do realizacji zlecenia brutto (rycza t
naliczany w przypadku mniej ni  pi ciu wyjazdów Wykonawcy w ci gu
miesi ca kalendarzowego) ……….. z /miesi c netto + podatek VAT (8 %) w
wysoko ci …………. z  co daje cen  brutto ………… z /miesi c.

W przypadku niepe nego miesi ca rycza t wyp acany b dzie proporcjonalnie  do
ilo ci dni kalendarzowych.

Cen  oferty brutto stanowi suma cen C1 + C2


