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Rozdział  I 
 

INSTRUKCJA   DLA  WYKONAWCÓW  
 

 
Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie działając w oparciu o przepisy  ustawy  prawo zamówień 

publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 r.  /Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zaprasza do 

składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 
w sezonach zimowych 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010 

 
1. Ilekroć w SIWZ jest mowa o "ustawie", naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  
 
2. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie jednakowo  traktował  wszystkie podmioty 

ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji, 
według reguły dotyczącej jawności postępowania i dokumentowania czynności w formie 
pisemnej. 

 
3. Wszelkie informacje, przedstawione w niniejszej specyfikacji, podane  są wyłącznie  

w celu przygotowania oferty i w Ŝadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny 
sposób  ani  udostępniane  osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. 

 
4. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zastrzega sobie prawo zmiany lub 

uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana moŜe mieć miejsce w kaŜdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym 
zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiąŜąca. 

 

1.  ZAMAWIAJ ĄCY:  

POWIATOWY ZARZ ĄD DRÓG W KROŚNIE  

Adres :  ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno 

Tel. : /0-13/ 43-75-796   

Fax.: /0-13/ 43-66-027       

NIP  684 – 21 – 54 - 209 
 

www.republika.pl/pzdhtml 

e-mail:pzdkrosno@pro.onet.pl  
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2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). 
 
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie: 
 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 
w sezonach zimowych 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010 

 
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV):  

 

CPV 90212000-6 usługi odśnieŜania 

CPV 90213000-3 usługi usuwania oblodzeń 

 

3.1.1. Część 1: Rejon Jaśliska 

3.1.2. Część 2: Rejon Dukla  

 
3.2. Zakres  świadczenia  usług obejmuje:   

- OdśnieŜanie i utrzymywanie przejezdności dróg na zadaniu objętym umową.  
- Zwalczanie śliskości na odcinkach wyznaczonych do posypywania dróg na zadaniu objętym 

umową.  
- Materiały  niezbędne  do  zwalczania  śliskości  zapewni  Zamawiający.  
- Ręczne rozsypywanie materiałów na kratach wsypowych piaskarek podczas załadunku. 
- Załadunek materiałów uszorstniających na piaskarki (dotyczy części 1 zamówienia) 

własnym lub wynajętym przez oferenta sprzętem 
 

3.3. Wykonawca jest zobowiązany, do ubezpieczenia OC usług związanych z zimowym 
utrzymaniem dróg.   
 
3.4. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania telefonu komórkowego w celu sprawnej 
komunikacji pomiędzy DyŜurnym Zimowego Utrzymania Dróg – zwanym dalej DyŜurnym a 
Wykonawcą. 
 
3.5  Wykonawca, w czasie obowiązywania umowy, jest zobowiązany do świadczenia usługi na 
polecenie DyŜurnego o kaŜdej porze w ciągu doby i w kaŜdy dzień tygodnia. 
 
3.6. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ofertowej kwoty ryczałtowej za pozostawanie w 
dyspozycji, kaŜdemu wykonawcy w przypadku gdy z powodu warunków zimowych Wykonawca 
nie będzie w stanie wykonać usługi na w/w wartość.  
 
3.7. W sytuacjach, spowodowanych cięŜkimi warunkami zimowymi lub niewystarczającą ilością 
sprzętu spowodowaną awariami lub innymi zdarzeniami losowymi, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo skierowania sprzętu na inne drogi powiatowe nie ujęte umową. Wynagrodzenie za 
świadczenie usług na drogach nie objętych umową odbywać się będzie wg takich samych stawek 
jak na drogach objętych umową. 
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3.8.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przydatności do ZUD oferowanego 
sprzętu. JeŜeli oferowany sprzęt nie spełnia warunków SIWZ lub jest nie sprawny technicznie 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania z Oferentem umowy do czasu usunięcia 
nieprawidłowości. 
 
3.9 Akcją zimową kieruje DyŜurny Zimowego Utrzymania  Dróg z Obwodu Drogowo 
Mostowego w Dukli. 

 
4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
 
4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części 2 
 
4.1.1. Część 1: Rejon Jaśliska 
 obejmuje drogi:   
1. Nr 2116R Jaśliska – Czeremcha – Granica  Państwa na odcinku Posada Jaśliska – Jaśliska – 
Lipowiec,  
2. Nr 2117R Wola NiŜna – Wola WyŜna Część III: Rejon Rymanów I 
 
Wymagania sprzętowe:          
Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 1 szt. nośników o mocy silnika min. 240 KM,  
wyposaŜonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z lemieszem 
gumowym, piaskarkę P1 lub podobną. 

Zamawiający dopuszcza uŜycie sprzętu innego niŜ wymieniony, lecz zapewniającego naleŜytą 
realizację zadania. i zaakceptowanego przez Zamawiającego.  
Inne wymagania: 
Ładowarka o pojemności łyŜki 0,15-0,25 m3 
Plac składowy na materiały uszorstniające w ilości min. 100 m3  
Baza sprzętowo – materiałowa: W siedzibie Oferenta 
 
Zamawiający Ŝąda przedłoŜenia oświadczenia o posiadaniu placu składowego i w/w sprzętu. 
 
4.1.2. Część 2: Rejon Dukla  
 
Polega na podstawieniu ładowarki lub koparko-ładowarki o pojemności łyŜki do 0,25 m3, do 
załadunku materiałów sypkich na piaskarki.  
Baza sprzętowo – materiałowa: Obwód Drogowo Mostowy w Dukli – Plac składowy w Zboiskach 
 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Wymagany termin wykonania zamówienia: 
  

1. Sezon 2007/2008 
       Od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2008r. 
 

2. Sezon 2008/2009 
 Od 15-10-2008 do 15-04-2009 
 
3. Sezon 2009/2010 
 Od 15-10-2009 do 15-04-2010 
 

Dokładne   terminy   podstawienia   (i   zakończenia   robót) nośników  z zamontowanymi   
pługami i piaskarkami  oraz   jednostek    sprzętowych  zostanie ustalony odrębnie 
z poszczególnymi  oferentami, z którymi została podpisana umowa.  Zastrzega się równieŜ  



 5  

moŜliwość przesunięcia rozpoczęcia i zakończenia Akcji Zimowej, w zaleŜności od warunków 
atmosferycznych. 
 
6. OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
 
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
 
6.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
6.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
6.3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
6.4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Sposób oceny spełniania warunków: 
 
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 
i oświadczeniach, o których mowa w SIWZ - dołączonych do oferty przez Wykonawcę. Z treści 
załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iŜ Wykonawca 
spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie moŜliwe po 
upływie terminu składania ofert, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie 
postępowania.  
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentów złoŜonych przez Wykonawcę na 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający moŜe wezwać 
Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złoŜenia wyjaśnień.  
 
7. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA W ARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU 
 

Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca musi przedstawić w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę – zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami). 
 

7.1.Wymagane dokumenty 
 
1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, zamawiający 
Ŝąda złoŜenia następujących dokumentów: 
 

a)Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  
   z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych  –  Załącznik Nr 2, 

 
   b) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia  
      przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień  
      publicznych   –  Załącznik Nr 3, 
 

c)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji  
   działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  
   zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niŜ 
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   6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert, 
 

   2. Wypełniony formularz OFERTY – Załącznik Nr 1, 
   Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której  
   wykonanie powierzy podwykonawcom.  
 

  3. Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 5, 
 
4. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego  

    oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 
5.  Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
     postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
     krótszy – w tym okresie; Załącznik Nr 4 
 

6. Polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, objętej 
przedmiotem postępowania przetargowego, przez cały czas trwania umowy. 

  
    JeŜeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została 
    wybrana, zamawiający moŜe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia  
    publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.   
 
7.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 
cywilna) 

 
W przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ich oferta musi 
spełniać następujące wymagania: 
1. Wykonawcy muszą dołączyć do oferty pełnomocnictwo, podpisane przez upowaŜnionych  
    przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców,  
2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z Wykonawcą wskazanym  
   i upowaŜnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych Wykonawców, 
3. oferta musi być podpisana w taki sposób, aby skutecznie zobowiązywała wszystkich  
   Wykonawców występujących wspólnie, 
4. kaŜdy z Wykonawców odrębnie ma obowiązek oświadczyć, Ŝe nie podlega wykluczeniu  
   z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania,  
   określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
5. wypełniając formularz ofertowy, jak równieŜ inne dokumenty powołujące się na  
     „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” naleŜy wpisać dane dotyczące  
     Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane  
     pełnomocnika, 
Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych 
podmiotów; natomiast informacje, zaświadczenia i oświadczenia winny być złoŜone przez kaŜdy 
podmiot. 
 
JeŜeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 
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b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 
c)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 
albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
 
JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyŜej, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 
 
8. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę  ZAMAWIAJ ĄCEGO   
    Z  WYKONAWACAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń 
    LUB  DOKUMENTÓW, A TAK śE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO   
    POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI  
 
8.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 
 
8.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim, z zachowaniem 
formy pisemnej. 
 
8.3. Treść oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych za pomocą  
         faksu musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Za datę powzięcia wiadomości 
         uwaŜa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały  informację za pomocą faksu.  
 
8.4.  Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami z ramienia  
       zamawiającego, w sprawach technicznych i organizacyjnych zamówienia jest: 

 p. Marek Pepera,     tel. sekretariat (0-13) 43-75-796  
      
8.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.  
 
9. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 
Zamawiający nie Ŝąda od Wykonawców wniesienia wadium. 
 
10. TERMIN  ZWI ĄZANIA  OFERT Ą 
 
Wykonawca jest związany  ofertą  przez  okres  30  dni..   
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
11. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY 
 
11.1. Wymagania i zalecenia ogólne 
 
Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz z uwzględnieniem poniŜszych zasad: 
 
1. Ofertę stanowi: 

a) wypełniony druk „oferta” stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ, 
b) wszystkie dokumenty wymienione w pkt. 7 SIWZ, 
c) parafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ, 
d) pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie) 

osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o 



 8  

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego.  

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca.  
3. Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 
4. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ, w tym    
    formularza ofertowego.  
5. Ofertę stanowi wypełniony „formularz ofertowy”. Do oferty Wykonawca musi dołączyć  
    dokumenty wymienione w SIWZ. 
6. Ofertę naleŜy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem  
    niewaŜności.   
7. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upowaŜnionego przedstawiciela  
    Wykonawcy.  W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi  
    być dołączone pełnomocnictwo, określające zakres umocowania.  
8. Osoba podpisująca ofertę musi złoŜyć: 

a) podpisy na wszystkich stronach oferty i oświadczeniach wykonawcy, 
b) parafy na załącznikach do oferty, 
c) parafy w miejscu, w których Wykonawca naniósł zmiany. 

9. Wszystkie dokumenty składane przez Wykonawcę w postępowaniu, w szczególności  
    informacje i wyjaśnienia, muszą być podpisane przez Wykonawcę lub uprawnionego  
    reprezentanta Wykonawcy. Uprawnienie do podpisania dokumentów musi wynikać z  
    odpisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej albo z załączonego pełnomocnictwa.  
10. Wymagane dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii.  
    Dokumenty te muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.  
11.Parafowanie lub podpisanie dokumentu, złoŜonego w formie kserokopii, przez osobę 
     podpisującą ofertę oznacza, Ŝe osoba ta poświadcza  za zgodność z oryginałem   
     dokumentu, na którym znajduje się własnoręczna parafa lub podpis tej osoby. Parafy i  
     podpisy złoŜone na  stronach dokumentu dołączonego do oferty w formie kserokopii  
     muszą być zgodne ze wzorem parafy lub podpisu, złoŜonymi na pierwszej stronie oferty. 
12.PoŜądane jest, aby karty oferty były na trwałe złączone, a wszystkie strony oferty  
     wraz z załącznikami do niej były kolejno ponumerowane. Numeracja stron powinna  
     rozpocząć się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty.   
13. Oferta powinna być złoŜona w dwóch nienaruszonych, zaklejonych kopertach – wewnętrznej i  
zewnętrznej. Koperty powinny być zaadresowane na Zamawiającego, na adres: 
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie 
ul. Bieszczadzka 1, 38 – 400  Krosno 

OFERTA 
Przetarg nieograniczony na: 

 
Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonach zimowych 

2007/2008; 2008/2009; 2009/2010 
 

Nie otwierać przed dniem 15.11.2007r. godz. 915 

 

14. Koperta wewnętrzna, poza oznakowaniem jak wyŜej, musi być opisana nazwą i dokładnym 
adresem wykonawcy wraz z numerem telefonu i faksu (dopuszcza się odcisk pieczęci). 
15. Wykonawca moŜe złoŜyć jedna ofertę.  
16. Ofertę składa się pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej. 
17. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
11.2 Zmiany i wycofanie oferty 
 
1. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
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2. Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany, poprawki, 
modyfikacje i uzupełnienia do złoŜonej oferty, pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne 
powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji lub uzupełnień przed terminem 
składania ofert. Powiadomienie musi być złoŜone według tych samych zasad, jak składana oferta, 
tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem 
„ZMIANA”. 
 
3. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania 
poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia (według tych samych zasad, jak wprowadzenie zmian 
i poprawek), z dopiskiem na zewnętrznej kopercie „WYCOFANIE”.  
 
4. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. 
 
5. Koperty z dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwarciu oferty Wykonawcy, który  
    wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną  
    dołączone do oferty. 
 
6. Koperty z dopiskiem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej kolejności, a po  
    stwierdzeniu poprawności procedury oraz zgodności ze złoŜoną ofertą, koperty wewnętrzne  
    ofert nie będą otwierane.  
 
11.3. Kryteria powodujące odrzucenie oferty 
 
Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, zamawiający zobowiązany jest 
odrzucić ofertę. Z tytułu odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują Ŝadne roszczenia 
przeciwko zamawiającemu.  
 
Oferta zostanie odrzucona jeŜeli: 
 
1. jest niezgodna z ustawą, 
2. jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 

      3. jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu    
           nieuczciwej konkurencji, 

4. zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
5. została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  
     zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 
6. zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na podstawie  
    art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, 
7. wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na  
     poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, 
8. jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
 
12. MIEJSCE  ORAZ  TERMIN  SKŁADANIA  I OTWARCIA OF ERT 
 
12.1.Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego, Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, 
       38-400  Krosno, ul. Bieszczadzka 1 , pok. 613.  
 
12.2. Termin składania ofert upływa dnia 15.11.2007r. o godz. 900  
 
12.3.Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie, zostaną zwrócone oferentowi nie  
        otwarte,  po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
12.4. Oferty zostaną otwarte przez członków Komisji przetargowej w dniu 15.11.2007r.  
         o godz. 915 w  siedzibie Zamawiającego, tj.: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie,  
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         38 – 400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 601. 
 
12.5. Z zawartością ofert nie moŜna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 
 
12.6. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z 
tym Ŝe dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 
 
12.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza         
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
12.8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe 
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków 
płatności zawartych w ofertach.  
 
12.9. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone wykonawcom, którzy nie 
byli obecni przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich wniosek. 
 
13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
 
13.1. Oferowaną cenę naleŜy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
 
13.2. Cena podana w ofercie powinna obejmować koszt wykonania wszystkich prac i opłat  
         związanych z realizacją zamówienia. 
 
13.3. Cenę naleŜy podać zgodnie z instrukcjami zawartymi we wzorze formularza  
         ofertowego. 
 
13.4. Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich (PLN). Niedopuszczalne jest 
podawanie cen  w innych walutach, nawet z zastrzeŜeniem przeliczenia na złote według 
jakiegokolwiek wskaźnika (kursu).   
 
13.5. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawi je 
zgodnie z art. 88 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
13.6. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej. 
Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.   
 
14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYT ERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT  
 
14.1. Oceny ofert dokona Komisja przetargowa. 
14.2. Komisja w pierwszej kolejności oceni czy Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty, nie  
         podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty nie podlegają  
         odrzuceniu. 
14.3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niŜej  
         podanymi kryteriami i ich wagami: 
       
OFEROWANA  CENA  - waga kryterium  
 

cena  przedmiotu zamówienia   - 100% 
 
14.4. Ocenie według kryterium zostaną poddane jedynie oferty nie odrzucone – waŜne. 
14.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta , spośród ofert nie odrzuconych – waŜnych,  
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         zawierająca najniŜszą cenę realizacji zamówienia. 
14.6. W  trakcie  oceny  ofert  kolejno  rozpatrywanym  i  ocenianym  Wykonawcom   
        przyznawane  będą  punkty  za  powyŜsze  kryterium  według  następujących  zasad: 
 
 OFEROWANA CENA                                    
 
Maksymalna ilość moŜliwych do uzyskania punktów :    100 PKT 
Oferta z najniŜszą oferowaną ceną  „Cmin ” otrzymuje:  n = 100 x 100 % = 100 pkt. 
KaŜda inna oferta „C” otrzymuje ilość punktów wynikającą  
z wyliczenia wg wzoru:  n = Cmin : C x 100  = ..... pkt. 
 
Cmin – najniŜsza oferowana cena 
C      - cena badanej oferty 
n     - liczba uzyskanych punktów  
 
W przetargu zwycięŜy oferta, która w wyniku oceny otrzyma najwyŜszą liczbę punktów i spełni 
wszystkie wymogi zawarte w SIWZ oraz będzie zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
 
15. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W   SPRAWIE  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
15.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia 
Wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a takŜe nazwy (firmy), siedziby i 
adresy Wykonawców, którzy złoŜyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania 
złoŜonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w kaŜdym kryterium oceny 
ofert i łączną punktację 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
15.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o 
których mowa w pkt 14.1. , na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie.   
15.3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
 
16. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 
 
Zamawiający nie Ŝąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy. 
 
17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O, 
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY 
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę  W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 
 
17.1.Projekt umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia stanowi załącznik do SIWZ i winien 
być zaakceptowany przez Wykonawcę. 
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17.2.JeŜeli zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia 
publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania 
oraz, którego oferta okaŜe się najkorzystniejsza. 
 
17.3.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w formie pisemnej, w 
terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później 
jednak niŜ przed upływem terminu związania ofertą.  
 
17.4. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie 
wybranego wykonawcę. 
 
17.5. JeŜeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania 
umowy, zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba Ŝe zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy. 
 
18. POUCZENIE O ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 
Wykonawcy przysługują środki odwoławcze uregulowane w dziale VI – Środki ochrony prawnej 
Prawa zamówień publicznych, w artykułach 179 - 183.  
 
19. MAKSYMALN Ą LICZB Ę WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY 
ZAWRZE UMOW Ę RAMOWĄ, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE 
UMOWY RAMOWEJ 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  
    UZUPEŁNIAJĄCYCH,  O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST.1 PKT. 6i 7 LUB    
    ART. 134 UST. 6 PKT 3 i 4 , JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE 
    UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIE Ń 
 
Zamawiający nie przewiduje stosowanie w/w zamówień uzupełniających   
 
21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZ Ą ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, 
JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
22. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNET OWEJ 
ZAMAWIAJ ĄCEGO, JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA  POROZUMIEWANIE 
SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZN Ą 
 
www.republika.pl/pzdhtml       

e-mail:pzdkrosno@pro.onet.pl  

 
23. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWCA, 
JEśELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH 



 13  

 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone są w złotych polskich (PLN). 
Niedopuszczalne jest podawanie cen  w innych walutach, nawet z zastrzeŜeniem przeliczenia na 
złote według jakiegokolwiek wskaźnika (kursu).   
 
24. POSTĘPOWANIA DOTYCZ ĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 
 
Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej 
 
25. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU, JEśELI 
ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 
 
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu. Jednocześnie informuje, Ŝe opłata 
za przekazanie specyfikacji wynosi 15,00zł plus koszty przesyłki. 
 
26.  WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 
 
26.1. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
jest zobowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba Ŝe prośba o wyjaśnienie treści 
specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed terminem składania ofert.  
 
26.2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania a jeŜeli specyfikacja jest udostępniona na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.   
 
26.3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŜe w kaŜdym czasie, przed 
upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ, zgodnie z zasadami wskazanymi 
w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
27. UNIEWAśNIENIE  POSTĘPOWANIA 
 
Zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia , jeŜeli : 

27.1. Nie złoŜono Ŝadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął Ŝaden wniosek  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu  
 
27.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyŜsza kwotę , którą  Zamawiający moŜe  
 przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
 
27.3.W przypadkach jeŜeli wezwani wykonawcy do ponownego złoŜenia ofert (poprzednio 
złoŜone oferty o takiej samej cenie), złoŜyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie, 
 
27.4.Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca , Ŝe prowadzenie postępowania lub   
 wykonanie zamówienia nie leŜy w interesie publicznym , czego nie moŜna było wcześniej  
 przewidzieć , 
 
27.5. Postępowanie obarczone jest wadą uniemoŜliwiającą zawarcie waŜnej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
 
27.6. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 
równocześnie wszystkich wykonawców,  zgodnie z art. 93 pkt 3 - podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne .  
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28. WNOSZENIE I ROZPATRYWANIE PROTESTU 
 
28.1. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.  
 
28.2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uwaŜa się za 
wniesiony z chwilą , gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe mógł zapoznać się z jego 
treścią.  
 
28.3. Protest dotyczący treści ogłoszenia, a takŜe postanowień SIWZ wnosi się w terminie 7 dni 
od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ 
na stronie internetowej.  
 
28.4. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.  
 
28.5. Zamawiający rozstrzyga wszystkie protesty dotyczące treści ogłoszenia, postanowień SIWZ 
oraz wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert 
i wyboru oferty najkorzystniejszej - w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na 
wniesienie protestu. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. 
 
28.6. Protest jest ostatecznie rozstrzygnięty wraz z rozstrzygnięciem przez Zamawiającego 
protestu  lub z upływem terminu na jego rozstrzygnięcie.  
 
 
29. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZ Ą SPECYFIKACJĄ 
ZASTOSOWANIE MAJ Ą PRZEPISY USTAWY PRAWO ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 
I PRZEPISY WYKONAWCZE WYDANE NA ICH PODSTAWIE. 
 
 
 
 
 Sporządził:                                                                                      Zatwierdził: 
       
Marek Pepera                                                                                                          Marek Pepera 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 
 

 
O  F  E  R  T  A 

  
.................................................... 
 /pieczęć adresowa wykonawcy/ 
 
        Powiatowy Zarząd Dróg 
        w Krośnie 
        ul. Bieszczadzka 1 

       38-400 Krosno 
 
 
Przystępuję do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie: 
 

Usługi zwi ązane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 

w sezonach zimowych 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010 ; 2010/2011 
 
będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie opublikowanego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 
internetowej: www.republika.pl/pzdhtml 
 

Część 1: Rejon Jaśliska 

Część 2: Rejon Dukla  

(odpowiednie podkreślić) 
 

Przedmiot zamówienia wykonamy Sami / z  udziałem  Podwykonawców/ jako Konsorcjum  
 

(właściwe  podkreślić) 
 

Zamawiający Ŝąda: 
- wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom, 
 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
1.   Zgłaszam  chęć  podstawienia   do  dyspozycji   Powiatowego Zarządu   Dróg  w Krośnie,  do   

prac  przy  zimowym  utrzymaniu  dróg, sprzętu (będącego  moją  wyłączną  
własnością/wynajętego -  przedstawić pisemne oświadczenie, zapewniające o moŜliwości 
wynajmu sprzętu, niezbędnego do realizacji przedmiotowego zadania) 

 
(właściwe podkreślić) 

 
   o numerze  rej.   ..................... z zamontowanym na nim  pługiem  odśnieŜnym: -
jednostronnym, - dwustronnym , piaskarką  

 
                                                        (właściwe podkreślić) 
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         Dane  techniczno - eksploatacyjne  zestawu  są  następujące:  
 
         marka i typ nośnika: ................................................,rok prod. .........:.............,  
         ładowność: ................ ton,  liczba  sprawnych  osi  napędowych ...................., 
         moc silnika ................... KM,     
         marka  i  typ  piaskarki: ..........................................., rok  prod. ....................,    
         typ i rodzaj pługu: ..........................................., rok  prod. ....................,    
         Adres miejsca stałego postoju:......................................................................., 
            ......................................................................,  Nr  telefonu: ........................ 
 

b).  o numerze  rej.      ..................... z zamontowanym na nim  pługiem  odśnieŜnym: -
jednostronnym, -dwustronnym , piaskarką  

 
                                                        (właściwe podkreślić) 
 

         Dane  techniczno - eksploatacyjne  zestawu  są  następujące:  
 
         marka i typ nośnika: ................................................,rok prod. .........:.............,  
         ładowność: ................ ton,  liczba  sprawnych  osi  napędowych ...................., 
         moc silnika ................... KM,     
         marka  i  typ  piaskarki: ..........................................., rok  prod. ....................,    
         typ i rodzaj pługu: ..........................................., rok  prod. ....................,    
         Adres miejsca stałego postoju:......................................................................., 
            ......................................................................,  Nr  telefonu: ........................ 
 

c). o numerze  rej.      ..................... z zamontowanym na nim  pługiem  odśnieŜnym: -
jednostronnym, -dwustronnym , piaskarką  

 
                                                        (właściwe podkreślić) 
 

         Dane  techniczno - eksploatacyjne  zestawu  są  następujące:  
 
         marka i typ nośnika: ................................................,rok prod. .........:.............,  
         ładowność: ................ ton,  liczba  sprawnych  osi  napędowych ...................., 
         moc silnika ................... KM,     
         marka  i  typ  piaskarki: ..........................................., rok  prod. ....................,    
         typ i rodzaj pługu: ..........................................., rok  prod. ....................,    
         Adres miejsca stałego postoju:......................................................................., 
            ......................................................................,  Nr  telefonu: ........................  
  2. Zobowiązuję  się  do : 
     a) udostępnienia do przeglądu na  Ŝądanie  przedstawiciela  Powiatowego Zarządu  Dróg  

Krosno,  dysponowanego przeze mnie sprzętu  i dokumentów (np. dow. rejestracyjnego)   w 
celu potwierdzenia informacji  przedstawionych przeze mnie  w  pkt.1  oraz  sprawdzenia  
jego  stanu  technicznego.  

     b) dokonania  szczegółowych  oględzin i zapoznania się ze  stanem  technicznym sprzętu 
(lemiesza,   czołownicy, podnośnika hydraulicznego, piaskarki i osprzętu elektrycznego).      

   c) zamontowania, we własnym  zakresie i na  własny koszt w/w urządzeń na  samochodzie. 
     d) obsługiwania   urządzeń,    wykonywania   ich   okresowych   przeglądów   i   konserwacji.                                          
    3. Zobowiązuję  się  do  przyjęcia  następujących  warunków  związanych z  pracą  przy  

zimowym  utrzymaniu  dróg:  
     a) prowadzenie prac (odśnieŜanie, zwalczanie śliskości) w bardzo niekorzystnych  warunkach  

atmosfer. (niskie i bardzo niskie temp., zawieje i zamiecie  śnieŜne, gołoledź, lodowica itp.) 
wg. zasad określonych w specyfikacji , we wszystkie dni tygodnia 
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     b)   w  przypadkach  nagłych  zmian   pogody  do  rozpoczynania   pracy   w   ciągu  
         1 godziny  od  momentu  powiadomienia  i  wezwania; 

c) dokonania  natychmiastowej  zamiany  nośnika  na  inny,  technicznie  sprawny w  
     przypadku  awarii  podstawionego,  trwającej  dłuŜej  niŜ 3 dni. 

     
4. Proponuję następujące stawki  odpłatności za świadczone  przeze  mnie  usługi: 

LP Rodzaj  pracy   
Jednostka 

miary 
Cena  

(netto) VAT 
Cena  

(brutto) 

1 Praca zestawu (nośnik + pług cięŜki-) zł/km    

2 
Praca zestawu                                

(nośnik + piaskarka + pług) 
zł/km    

3 Za pozostawanie w dyspozycji* 
Ryczałt 
/1m-c 

  

SUMA  brutto (1+2+3) 
 

* oferowana kwota nie moŜe przekroczyć wartości równej iloczynowi oferowanej stawki za 
1km pomnoŜonej przez 100  
Trasa przejazdu rozpoczyna się od placu składowego.                                                                                   
 
 
 
5.  Ładowarka : 

Lp Marka / typ Jednostka 
miary 

Cena  
(netto) 

zł/h 
VAT 

Cena  
(brutto) 

 zł/h 

1  Zł/godz    

2 
Za pozostawanie w 

dyspozycji** 
Zł/godz    

SUMA  brutto (1+2)  

** dotyczy Części 12 zamówienia ( w przypadku oferty na inne części zamówienia wpisać 
0,00 zł )   
 
 
 
 
 
 
  
 ........................................      ....................................... 
          (Miejsce i data)                                                                                                             (podpis i pieczęć) 
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

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

    (pieczęć Wykonawcy) 

 

Oświadczenie  
  

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych przez zamawiającego  oraz art. 22 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 
z późn. zmianami). 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 
w sezonach zimowych 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010 

 
ja (imię i nazwisko)....................................................................................... 
zamieszkały...................................................................................................... 
reprezentując firmę (nazwa firmy) ................................................................................... 
jako-upowaŜniony na piśmie lub wpisany w  rejestrze......................................... 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, Ŝe: 
 
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  zamówienia (art. 22 ust. 1, pkt 1 ), 
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe  dysponujemy 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1, pkt 2), 
3) znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej  wykonanie  zamówienia 

(art. 22 ust. 1, pkt 3), 
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
5) akceptujemy wszystkie postanowienia zawarte w SIWZ i nie wnosimy zastrzeŜeń 
6) zobowiązujemy się do zawarcia umowy o treści zgodnej z załączonym do SIWZ projektem 

umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego 
     

 

 

 

Miejsce i data ............................   Podpisano* ......................................... 

 

* /podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we  właściwym 

pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań/. 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 
 

Oświadczenie 
 

Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczenia z postępowania w myśl art. 24 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. 
zmianami) 
 
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: 
 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 
w sezonach zimowych 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010 

 
ja (imię i nazwisko)....................................................................................... 
zamieszkały...................................................................................................... 
reprezentując firmę (nazwa firmy) ................................................................................... 
jako-upowaŜniony na piśmie lub wpisany w  rejestrze......................................... 
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy: 
 
Oświadczam, Ŝe nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami). 
 

1. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
 

1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania 
wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie 
została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie 
lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, 

 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego, 

 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego, 

 
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
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osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego,  

 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału  w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których 

komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego, 

 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

 
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, 

na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary, 

 
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy: 
 

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się 
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, 

 
2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 
 
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy z 
zastrzeŜeniem  art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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4) nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub nie zgodzili 
się na przedłuŜenie okresu związania ofertą. 

 
 
 
 
 
 
Miejsce i data ............................   Podpisano* ......................................... 

 

* /podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we  właściwym 

pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań/. 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 
 
 
Nazwa i adres oferenta 
...................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 

WYKAZ  WYKONANYCH W CI ĄGU OSTATNICH TRZECH 
LAT USŁUG   PODOBNYCH DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Składając ofertę w przetargu na zadanie: 
 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 
w sezonach zimowych 2007/2008; 2008/2009; 2009/2010 

 
oświadczam, Ŝe moja firma  zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat następujące zamówienia 
o charakterze, złoŜoności i wartości porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia. 
 

CZAS REALIZACJI RODZAJ 
ZAMÓWIENIA 

Całkowita 
wartość Początek Zakończenie 

NAZWA 
ZAMAWIAJ ĄCEGO 

     

 
 
........................................ dn. ....................... 
             
             ........................................... 
           Podpis* 
 
 
* /podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym    
pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań/. 
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      Załącznik nr 5 do SIWZ 
 
 
 
 

 U  M  O  W  A    Nr ..........                    (PROJEKT)       
 

 
zawarta w Krośnie w dniu ................ pomiędzy  Powiatowym Zarządem Dróg, 

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, zwanym dalej w tekście niniejszej umowy „Zamawiaj ącym” , 
reprezentowanym  przez: 
 
Marek Pepera       -     Kierownik PZD 
 
a  ...........................................................................................  działającym na podstawie wpisu do 
.............................................................. pod nr  ................, zwanym dalej w tekście niniejszej 
umowy  „Wykonawcą”  , reprezentowanym  przez: 
 
.....................................  - ....................................  
 

§ 1 
 

1. Umowa zostaje zawarta na podstawie zamówienia publicznego udzielonego przez     
Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo     
zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z późn.  zm.). 
Integralną część umowy stanowi SIWZ wraz z ofertą. 
 
2. Przedmiotem umowy jest zadanie :  
  

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonach zimowych 
2007/2008; 2008/2009; 2009/2010 

 
Część ......................................     
 

Zgodnie ze SIWZ 
 
2. Do  świadczenia  w/w  usług  Wykonawca  stawia do dyspozycji następujący sprzęt: 
 

- ....................................................................  
 
- .................................................................... 

 
- ................................................................... 

 
 
Wykonawca oświadcza, Ŝe jest właścicielem /wynajmującym sprzęt/. 
 

(odpowiednie podkreślić) 
 

§ 2 
 

1.Wykonawca zobowiązuje się: 
a) do odśnieŜania i utrzymywania przejezdności dróg na zadaniu objętym umową, 
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b) do zwalczania śliskości na odcinkach wyznaczonych do posypywania dróg na zadaniu 
objętym umową, 

c) do mechanicznego załadunku piaskarek środkami uszorstniającymi, 
d) do ręcznego rozsypywania materiałów na kratach wsypowych piaskarek, 
e) do świadczenia usług na polecenie DyŜurnego Zimowego Utrzymania Dróg o kaŜdej porze 

w ciągu doby i w kaŜdy dzień tygodnia – w czasie obowiązywania umowy 
 

2. W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych cięŜkimi warunkami zimowymi lub 
niewystarczającą ilością sprzętu spowodowaną awariami lub innymi zdarzeniami losowymi, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania sprzętu na inne drogi powiatowe nie ujęte 
umową. Wynagrodzenie za świadczenie usług na drogach nie objętych umową odbywać się będzie 
wg stawek obowiązujących w danym rejonie ZUD. 

  
§ 3 

 
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ofertowej kwoty ryczałtowej za pozostawanie w 
dyspozycji, kaŜdemu wykonawcy w przypadku gdy z powodu warunków zimowych Wykonawca 
nie będzie w stanie wykonać usługi na w/w wartość.  
 

§ 4 
 

Akcją zimową kieruje DyŜurny Zimowego Utrzymania Dróg z Obwodu Drogowo Mostowego 
w Dukli. 

§ 5 
 

Materiały  niezbędne  do  zwalczania  śliskości  zapewni  Zamawiający.  
 

§ 6 
 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 
 

a). Sezon 2007/2008 
       Od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2008r. 
 

b). Sezon 2008/2009 
 Od 15-10-2008 do 15-04-2009 
 
c). Sezon 2009/2010 
 Od 15-10-2009 do 15-04-2010 
 

Dokładne   terminy   podstawienia   (i   zakończenia   robót) nośników  z zamontowanymi   
pługami i piaskarkami  oraz   jednostek    sprzętowych  zostanie ustalony odrębnie 
z poszczególnymi  oferentami, z którymi została podpisana umowa.  Zastrzega się równieŜ  
moŜliwość przesunięcia rozpoczęcia i zakończenia Akcji Zimowej, w zaleŜności od warunków 
atmosferycznych. 
 
2.  Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikami zawartymi do 

SIWZ oraz wykonywać wszelkie polecenia Zamawiającego dot. przedmiotowego zadania.  
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§ 7 
 
1. Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg zastrzega sobie prawo kontroli jakości i ilości 
wykonanych prac zgodnie z umową.  
2. Z tytułu wykonanej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg stawki ofertowej tj.  
- .................... zł (brutto)  praca zestawu (samochód + piaskarka + pług); (oferta w załączeniu). 
 

§ 8 
 

1. Rozliczenie za wykonane usługi dokonywane będzie na podstawie faktur wystawionych w 
okresach miesięcznych realizowanych w ciągu 30 dni od daty ich dostarczenia do  

      Zamawiającego . 
2. Za niedotrzymanie terminu płatności wymienionego w ust. 1 , Wykonawcy przysługują 

odsetki za zwłokę w wysokości ustawowej. 
3. Faktura moŜe być wystawiona przez Wykonawcę wyłącznie na podstawie potwierdzonego 

przez  Zamawiającego zakresu usług . 
 

§ 9 
 
1. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich, na skutek niewykonania lub 
nienaleŜytego wykonania usług wymienionych w § 1 Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 
pełnej wysokości szkody .  
2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom 
...................................................... Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienaleŜyte wykonanie umowy przez Podwykonawcę.  
 

§ 10 
 
1. Zamawiający zastrzega stosowanie następujących kar umownych : 

a.) obniŜenie wynagrodzenia w przypadku opóźnienia w podstawieniu sprawnego sprzętu  
- do 2 godz. po uzgodnionym czasie w wysokości 20 % wynagrodzenia za 2 godz.  
      pracy jednostki 
- powyŜej 2 godz. po uzgodnionym czasie w wysokości 50 % wynagrodzenia za  
      4 godz. pracy tej jednostki  

2. W przypadku nienaleŜytego wykonywania przedmiotu zamówienia , Zamawiający moŜe  
      rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 
3. Zamawiający moŜe w przypadku niewykonania umowy, zlecić na koszt i ryzyko  
      Wykonawcy realizację umowy w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi w okresie 
zimowym innemu podmiotowi. 

§ 11 
 

1. Umowa moŜe być wypowiedziana przez Zamawiającego za 30 dniowym okresem 
wypowiedzenia.  
2. Wykonawca nie moŜe wypowiedzieć umowy w czasie trwania sezonu zimowego.  
3. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy z przyczyn objętych w art. 145 ustawy prawo 
zamówień publicznych. 

§ 12  
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego  i ustawy Prawo zamówień publicznych 
  

 
 
 



 26  

§ 13 
 

Wszelkie spory wynikłe z tytułu umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Krośnie. 
  

§ 14 
 

Umową sporządzono w 2 –ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.  

                                                                                                                                     
 
 
 
Zamawiający:                                                                                                      Wykonawca: 
 

 
 

 


