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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 2004r. (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) 

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

na zadanie: 

  

 Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 

zimowym 2011/2012 

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

2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) 

2. Zamawiający oświadcza, że wszystkie drogi powiatowe objęte zamówieniem są w jego 

zarządzie   

3. 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. 

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

w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny 

sposób ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38, ust. 4) 

  

1.  ZAMAWIAJĄCY: 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROŚNIE  

Adres: ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno 

Tel.: /13/ 43-75-796   

Fax.: /13/ 43-66-027                                           

NIP  684 – 21 – 54 - 209 
 

www.pzdkrosno.pl 

e-mail: kierownik@pzdkrosno.pl   

 

 

 

 

 

 



2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego 

z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

/tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami/ 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie: 

 

 Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 
 

Zamówienie zostało podzielone na następujące części: 

 

Część 1: Rejon 1 

Część 2: Rejon 2 

Część 3: Rejon 3 

Część 4: Rejon 4 

Część 5: Rejon 5 

Część 6: Rejon 6 

Część 7: Rejon 7 

Część 8: Rejon 8 

Część 9: Rejon 9 

Część 10: Rejon Powiat Krośnieński  

Część 11: Rejon Jaśliska 

Część 12: Rejon Czarnorzeki 

Część 13: Rejon Puławy 

Część 14: Rejon Odrzykoń 

Część 15: Rejon Klimkówka 

Część 16: Rejon Bratkówka 

Część 17: Rejon Bałucianka  

  

 Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

 

CPV 90620000-9 Usługi odśnieżania 

CPV 90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń 

 

3.2. Zakres świadczenia usług obejmuje:  

- Odśnieżanie i utrzymywanie przejezdności dróg na zadaniu objętym umową 

(z zastrzeżeniem pkt 3.9.) wg obowiązujących standardów. 

- Zwalczanie śliskości na odcinkach wyznaczonych do posypywania dróg na zadaniu objętym 

umową.  



- Materiały niezbędne do zwalczania śliskości zapewni Zamawiający (z zastrzeżeniem 

pkt.3.3).  

- Ręczne rozsypywanie materiałów na kratach wsypowych piaskarek podczas załadunku. 

- Załadunek materiałów uszorstniających na piaskarki (dotyczy części – Rejon 4, 5, 8, 11, 12, 

13, 14,15,16, 17 zamówienia) we własnym zakresie. 

 

3.3. W Części 13: Rejon Puławy (pkt 3.1.13); Części 14: Rejon Odrzykoń (pkt 3.1.14); 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia się w materiały uszorstniające niezbędne do 

zwalczania śliskości we własnym zakresie i na własny koszt. (Zastosowane materiały winny być 

jakościowo nie gorsze niż materiały używane na pozostałych drogach przy zimowym utrzymaniu 

dróg) – informacji udziela kierownik PZD w Krośnie. 

 

3.4  Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia OC usług związanych z zimowym 

utrzymaniem dróg.  

 

3.5. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania telefonu komórkowego w celu sprawnej 

komunikacji pomiędzy Dyżurnym Zimowego Utrzymania Dróg – zwanym dalej Dyżurnym, 

a Wykonawcą. 

 

3.6. Akcją zimową kieruje Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg z Obwodu Drogowo 

Mostowego w Dukli. 

 

3.7.Wykonawca, w czasie obowiązywania umowy, jest zobowiązany do świadczenia usługi na 

polecenie Dyżurnego o każdej porze w ciągu doby i w każdy dzień tygodnia. 

 

3.8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ½ ofertowej najniższej ceny za godz. pracy sprzętu, 

za każdą godz. pozostawania w dyspozycji, na polecenie dyżurnego.  

 

3.9. W sytuacjach, spowodowanych ciężkimi 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. 

 

3.10.Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przydatności do wykonania 

oferowanego sprzętu. Jeżeli oferowany sprzęt nie spełnia warunków SIWZ lub jest nie sprawny 

technicznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania z Oferentem umowy do 

czasu usunięcia nieprawidłowości. 

 

3.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamontowania lokalizatorów GPS, na wybranym 

sprzęcie Wykonawcy, celem kontroli pracy sprzętu. 

 

4. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

4.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba części 17 

 

4.1.0. Oznaczenia: 

 

► - kierunek wyjazdu na trasę do punktu 

◄ - powrót po tej samej trasie do punktu 
 

4.1.1. Część 1: Rejon 1 

obejmuje trasy:  



Trasa 1: Praca / ►Droga Nr 1956R odcinek: Zboiska – Zręcin – Świerzowa Polska ◄ Zręcin 

►Droga Nr 1850R odcinek: Zręcin – Żeglce do dr. Nr 1953R ◄ Zręcin  

◄Droga Nr 1956R. Zręcin – Zboiska  

Długość trasy – 36,0km 

Trasa 2: Dojazd / Zboiska – Łężany (K9),  

Praca / ►Droga Nr 1974R odcinek: Łężany – Krosno (granica) ◄ Łężany 

►Droga Nr 1974R odcinek: Targowiska – do dr. Nr 2004R  

►droga Nr 2004R Stacja Targowiska – Targowiska do dr. K9 ◄do dr. Nr 1974R 

►droga Nr 1947R odcinek: Targowiska – Wróblik Królewski do dr. Nr 2008R ◄ 

 Łężany do K9  

Zjazd / ◄ droga K9, Łężany – ODM Dukla  

Długość trasy – 44,4km 

Wymagania sprzętowe:  

Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 2 szt. nośników o mocy silnika min. 240KM, 

wyposażonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z lemieszem 

gumowym, piaskarkę P1 lub podobną. 

Baza sprzętowo – materiałowa: Obwód Drogowo Mostowy w Dukli 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu w/w sprzętu. 

 

4.1.2. Część 2: Rejon 2 

obejmuje trasy: 

Trasa 1: Dojazd / Zboiska – Wietrzno,  

Praca / ►droga Nr 1992R odcinek: Wietrzno – Kobylany, 

►droga Nr 1896R odcinek: Kobylany – Sulistrowa ◄ Kobylany  

► droga Nr 1896R odcinek: Kobylany – Chorkówka do dr.1953R, 

►droga Nr 1953R Chorkówka – Żeglce, 

►droga Nr 1850R odcinek: Żeglce – Kopytowa – Łubno ◄ Kopytowa – Żeglce – 

    Chorkówka – Kobylany – Wietrzno 

Zjazd/Wietrzno – ODM Dukla 

         Długość trasy – 50,0km 

 

Trasa 2: Dojazd /dr. K9 Zboiska – Trzciana  

Praca / ►droga Nr 1998R Trzciana – Zawadka Rymanowska ◄Trzciana do dr.K9 

Dojazd / dr. K9 – Tylawa  

►droga Nr 1997R Tylawa – Zyndranowa ◄Tylawa do dr. K9 

Zjazd / dr. K9 – Dukla ODM 

Długość trasy – 38,0km  

 

Wymagania sprzętowe:  

Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 1 szt. nośników o mocy silnika min. 240KM, 

wyposażonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z lemieszem 

gumowym, piaskarkę P1 lub podobną. 

Baza sprzętowo – materiałowa: Obwód Drogowo Mostowy w Dukli 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu w/w sprzętu. 

 

4.1.3. Część 3: Rejon 3 

obejmuje trasy: 

Trasa 1: Dojazd / Zboiska – Bóbrka 

Praca / ►droga Nr 1955R odcinek: Bóbrka od dr. 1956R – Bóbrka do Kościoła  



◄do dr. Nr 1954R 

►droga Nr 1954R odcinek: Bóbrka – Chorkówka, 

►droga Nr 1896R odcinek: Chorkówka – Zręcin do dr. Nr 1956R ◄ do dr. 

 Nr.1953R 

►droga Nr 1953R do dr. Nr 1898R  

►droga Nr 1898R Chorkówka – Faliszówka – Poraj ◄ do dr. Nr 1950R 

►droga Nr 1950R Faliszówka –Kopytowa ◄do dr. Nr 1898R 

◄droga Nr 1898R Faliszówka – Chorkówka do dr. Nr 1953R 

◄droga Nr 1953R do dr. Nr 1896R 

◄droga Nr 1896R do dr. Nr 1954R 

◄droga Nr 1954R Chorkówka – Bóbrka do dr. Nr 1955R 

◄droga Nr 1955R Bóbrka – Bóbrka do dr. Nr 1956R 

Zjazd / Bóbrka - Zboiska – ODM Dukla 

Długość trasy – 53,0km 

 

Trasa 2: Dojazd / dr. Nr 1956R Zboiska – do dr. Nr 1955R 

Praca / ►droga Nr 1955R Niżna Łąka – Bóbrka (naw. Bitumiczna) ◄do dr. Nr 1956R  

Dojazd / dr. Nr 1956R do dr. Nr 1957R 

Praca / ►Nr 1957R Machnówka przez wieś ◄do dr. 1956R 

Zjazd / dr. 1956R – Dukla ODM  

Długość trasy – 18,0km 

 

Wymagania sprzętowe:  

Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 1 szt. nośników o mocy silnika min. 240KM,  

wyposażonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z lemieszem 

gumowym, piaskarkę P1 lub podobną. 

Baza sprzętowo – materiałowa: Obwód Drogowo Mostowy w Dukli 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu w/w sprzętu. 

 

4.1.4. Część 4: Rejon 4 

obejmuje trasy: 

Trasa 1: Praca / ►droga Nr 2111R Głębokie – Sieniawa –Rymanów, 

►droga Nr 2010R Rymanów –Milcza 

►droga Nr 2007R Milcza – do granicy z powiatem Sanok ◄ do dr. Nr 2010R 

►droga Nr 2007R Milcza do dr. woj. 

Dojazd / dr. woj. - Bzianka 

►droga Nr 2006R Bzianka – do granicy z powiatem Brzozów ◄ do dr. woj. 

►droga Nr 2006R Bzianka – Poręby do granicy z powiatem Sanok ◄ do dr. woj. 

Dojazd / dr. woj. – Milcza do dr. Nr 2007R 

Praca / ◄droga Nr 2007R Milcza do dr. Nr 2010R 

◄droga Nr 2010R Milcza – Rymanów  

◄droga Nr 2111R Rymanów – Sieniawa – Głębokie 

Długość trasy – 43,00km 

 

Trasa nr 2: Dojazd /dr. K 28 do dr. woj. – Wróblik Szlachecki do dr. Nr 1974R 

Praca / ►droga Nr 1974R Wróblik Szlachecki – Wróblik Królewski do dr. Nr 2008R  

►droga Nr 2008R Wróblik Królewski – Ladzin ◄ do dr. Nr 1974R 



◄droga Nr 1974R Wróblik Królewski – Wróblik Szlachecki do dr. woj. 

Dojazd / dr. woj. – Wróblik Szlachecki do dr. Nr 2005R  

Praca / ►droga Nr 2005R Wróblik Szlachecki – Haczów ◄ do dr. woj. 

Zjazd do bazy 

 Długość trasy –11,00km 
 

Wymagania sprzętowe:  

Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 2 szt. nośników o mocy silnika min. 240KM, 

wyposażonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z lemieszem 

gumowym, piaskarkę P1 lub podobną.  

 

Inne wymagania: 

Ładowarka o pojemności łyżki 0,15-0,25m
3 

Plac składowy na materiały uszorstniające w ilości min. 100m
3
  

Baza sprzętowo – materiałowa: W siedzibie Oferenta 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu placu składowego i w/w sprzętu 

 

4.1.5. Część 5: Rejon 5 

obejmuje trasy: 

Trasa 1: Praca / ► droga Nr 1844R Przybówka – Niepla ◄ Przybówka do dr. woj. 

►droga Nr 1845R Przybówka – Chrząstówka do gr. z powiat. Jasło 

►droga Nr 1942R Chrząstówka – Bajdy 

►droga Nr 1943R Bajdy do dr. woj. ◄Bajdy   

►droga Nr 1943R Bajdy – Jaszczew do dr. K28 ◄do dr. Nr 1944R 

►droga Nr 1944R Jaszczew – Ustrobna do dr. woj. ◄Bajdy 

◄droga Nr 1942R – droga Nr 1845R (koniec trasy)  

Długość trasy – 31,00km 

Wymagania sprzętowe:  

Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 1 szt. nośników o mocy silnika min. 240KM, 

wyposażonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z lemieszem 

gumowym, piaskarkę P1 lub podobną.  

 

Inne wymagania: 

Ładowarka o pojemności łyżki 0,15-0,25m
3 

Plac składowy na materiały uszorstniające w ilości min. 100m
3
  

Baza sprzętowo – materiałowa: W siedzibie Oferenta 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu placu składowego i w/w sprzętu 

 

4.1.6. Część 6: Rejon 6 

obejmuje trasy: 

Trasa 1: Dojazd / dr. K9 – Rogi  

Praca / ►droga Nr 1976R Rogi – Wrocanka do dr. Nr 1975R  

►droga Nr 1975R Wrocanka – do Kościoła ◄do dr. Nr 1976R 

►droga Nr 1975R Wrocanka – Miejsce Piastowe do dr. K9 ◄ Wrocanka 

►droga Nr 1976R Wrocanka – Głowienka – Krosno ◄do dr. K9 

Zjazd / droga K9 do ODM Dukla 

          Długość trasy – 38,0km 

 

Trasa 2: Dojazd / dr. K9 – Równe  

Praca / ►droga Nr 2003R Równe – Równe Kopalnia do dr. Nr 1956R ◄do dr. Nr 1975R 

► droga Nr 1975R Równe – Wrocanka do dr. Nr 1976R 

Dojazd / droga Nr 1976R Wrocanka – Głowienka do dr. Nr 1959R  



Praca / ►droga Nr 1959R Głowienka – Szczepańcowa 

►droga Nr 1958R Szczepańcowa – ujęcie wody ◄do dr. 1959R 

►droga Nr 1958R Szczepańcowa – Świerzowa Polska ◄ do ODM Dukla 

Długość trasy – 49,0km 

 

Wymagania sprzętowe:  

Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 1 szt. nośników o mocy silnika min. 240KM, 

wyposażonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z lemieszem 

gumowym, piaskarkę P1 lub podobną. 

Baza sprzętowo – materiałowa: Obwód Drogowo Mostowy w Dukli 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu w/w sprzętu. 

 

4.1.7. Część 7: Rejon 7 

obejmuje trasy: 

Trasa 1: Dojazd / dr. K9 – Rogi 

Praca / ►droga Nr 1976R Rogi – Iwonicz 

►droga Nr 2002R Iwonicz – do dr. K9 ◄do dr. Nr 1976R  

►droga Nr 2002R Iwonicz – Iwonicz Zdrój ◄ do dr. Nr 1976R 

◄droga Nr 1976R Iwonicz – Rogi do dr. K9 

Zjazd / dr. K9 do ODM Dukla 

           Długość trasy – 34,0km 

 

Trasa 2: Dojazd / dr. K9 – Równe 

Praca / ►droga Nr 2000R Równe – Lubatówka 

►droga Nr 2001R Lubatówka – Rogi ◄ Lubatówka – Lubatowa 

◄droga Nr 2001R – droga Nr 2000R o dr. K9 

Zjazd / dr. K9 do ODM Dukla 

Długość trasy – 39,0km 

Wymagania sprzętowe:  

Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 1 szt. nośników o mocy silnika min. 240KM, 

wyposażonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z lemieszem 

gumowym, piaskarkę P1 lub podobną. 

Baza sprzętowo – materiałowa: Obwód Drogowo Mostowy w Dukli 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu w/w sprzętu. 

 

4.1.8. Część 8: Rejon 8 

obejmuje trasy: 

Trasa 1: Praca / ►droga Nr 1847R Jedlicze – Potok do dr. K9 ◄do dr. Nr 1946R  

►droga Nr 1646R Jedlicze – Potok do dr. K9 ◄do dr. Nr 1847R 

◄droga Nr 1847R do dr. Nr 1945R  

►droga Nr 1945R Jedlicze – Jaszczew do dr. K9 ◄do dr. Nr 1847R 

►droga Nr 1847R Jedlicze – Chlebna do gr. powiat. Jasło ◄do dr. Nr 1951R 

►droga Nr 1951R Chlebna – do dr. Nr 1950R 

►droga Nr 1950R Chlebna – Kopytowa ◄ Chlebna 

►droga Nr 1951R Chlebna – Piotrówka 

►droga Nr 1892R Piotrówka – Wrocanka do gr. powiat. Jasło ◄do dr. Nr 1951R 

►droga Nr 1951R Piotrówka – do gr. powiat. Jasło◄do dr. nr 1847R 

◄droga Nr 1847 R Chlebna – Jedlicze – do bazy materiałowej 

Długość trasy – 46,0km 

 

Trasa 2: Praca / ►droga Nr 1947R Jedlicze – Dobieszyn do dr. Nr 1958R  

►droga Nr 1958R Dobieszyn – Świerzowa Pol. do cmentarza ◄do dr. Nr 1947R 

►droga Nr 1947R Dobieszyn – Krosno ◄Dobieszyn do dr. Nr 1948R 



►droga Nr 1948R Dobieszyn – Turaszówka ◄Dobieszyn do dr. Nr 1947R 

◄droga Nr 1947R Dobieszyn – Jedlicze do dr. Nr 1949R  

►droga Nr 1949R Jedlicze – Żarnowiec – Zręcin ◄do dr. Nr 2413R 

►droga Nr 2413R Żarnowiec – Długie – Jedlicze ◄Żarnowiec do dr. Nr 1949R 

◄droga Nr 1949R Żarnowiec – Jedlicze do bazy materiałowej 

 Długość trasy – 39,0km 

 

Trasa 3: Dojazd / dr. K 28 – Moderówka 

Praca / ►droga Nr 1846R Chrząstówka do dr. Nr 98 ◄ do dr. K28 

Zjazd / dr. K28 do bazy matrialowej 

Długość trasy – 13,0km 

 

Wymagania sprzętowe:  

Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 1 szt. nośników o mocy silnika min. 240KM, 

wyposażonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z lemieszem 

gumowym, piaskarkę P1 lub podobną.  

 

Inne wymagania: 

Ładowarka o pojemności łyżki 0,15-0,25m
3 

Plac składowy na materiały uszorstniające w ilości min. 100m
3
  

Baza sprzętowo – materiałowa: W siedzibie Oferenta 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu placu składowego i w/w sprzętu 

 

4.1.9. Część 9: Rejon 9 

obejmuje trasy: 

Trasa 1: Praca / ►droga Nr 1999R Dukla – Jasionka ◄Dukla 

 ►droga Nr 1994R Dukla – Teodorówka ◄Dukla 

Dojazd / dr. woj. Dukla – Głojsce 

►droga Nr 1993R Głojsce – Draganowa – Sulistrowa ◄ Głojsce do dr. woj. 

Zjazd / dr. woj. Głojsce – Dukla ODM 

Długość trasy – 48,0km 

 

Trasa 2: Dojazd / dr. woj. Dukla – Iwla 

Praca / ►droga Nr 1911R Iwla – Ropianka 

►droga Nr 1995R Ropianka – Olchowiec ◄Ropianka  

◄droga Nr 1911R Ropianka – Chyrowa do dr. Nr 1996R  

►droga Nr 1996R Chyrowa – Mszana – Tylawa ◄Chyrowa do dr. Nr 1911R 

◄droga Nr 1911R Chyrowa – Iwla do dr. woj. 

Zjazd / dr. woj. – Dukla ODM 

Długość trasy – 48,0km 

 

Wymagania sprzętowe:  

Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 1 szt. nośników o mocy silnika min. 240KM, 

wyposażonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z lemieszem 

gumowym, piaskarkę P1 lub podobną. 

Baza sprzętowo – materiałowa: Obwód Drogowo Mostowy w Dukli 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu w/w sprzętu. 

 

4.1.10. Część 10: Rejon Powiat Krośnieński  

 

Obejmuje wszystkie drogi powiatowe i polega na podstawieniu nośnika o mocy silnika min. 

250KM i z napędem na min. 2 osie wyposażonego w pług dwustronny ciężki z lemieszem 

stalowym.  



Baza sprzętowo – materiałowa: Obwód Drogowo Mostowy w Dukli 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu w/w sprzętu. 

 

4.1.11. Część 11: Rejon Jaśliska 

 obejmuje drogi:  

1. Nr 2116R Jaśliska – Czeremcha – Granica Państwa na odcinku Posada Jaśliska – Jaśliska – 

Lipowiec,  

2. Nr 2117R Wola Niżna – Wola Wyżna  

                                  Długość trasy – 14,5km

       

Wymagania sprzętowe:  

Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 1 szt. nośników o mocy silnika min. 240KM, 

wyposażonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z lemieszem 

gumowym, piaskarkę P1 lub podobną. 

Zamawiający dopuszcza użycie sprzętu innego niż wymieniony, lecz zapewniającego należytą 

realizację zadania i zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

 

Inne wymagania: 

Ładowarka o pojemności łyżki 0,15-0,25m
3 

Plac składowy na materiały uszorstniające w ilości min. 100m
3
  

Baza sprzętowo – materiałowa: W siedzibie Oferenta 

Materiały niezbędne do zwalczania śliskości zapewnia Zamawiający  

 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu placu składowego i w/w sprzętu. 

 

4.1.12. Część 12: Rejon Czarnorzeki  

obejmuje drogi:  

Nr 1962R Krosno – Głębokie – Czarnorzeki – Jasienica Rosielna na odcinku Głębokie –

Czarnorzeki 

Nr 1961R Odrzykoń - Sporne                                 

Długość trasy – 5,0km 
 

Wymagania sprzętowe:  

Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 1 szt. nośników o mocy silnika min. 240KM, 

wyposażonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z lemieszem 

gumowym, piaskarkę P1 lub podobną.  

Zamawiający dopuszcza użycie sprzętu innego niż wymieniony, lecz zapewniającego należytą 

realizację zadania i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

 

Inne wymagania: 

Ładowarka o pojemności łyżki 0,15-0,25m
3 

Plac składowy na materiały uszorstniające w ilości min. 100m
3
  

Baza sprzętowo – materiałowa: W siedzibie Oferenta 

Materiały niezbędne do zwalczania śliskości zapewnia Zamawiający  

 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu placu składowego i w/w sprzętu. 
 

4.1.13. Część 13: Rejon Puławy  

obejmuje drogi:  

1. Nr 2113R Pastwiska – Puławy,  

2. Nr 2114R Rudawka Rymanowska – Wisłoczek,  

3. Nr 2115R Puławy przez wieś. 

Długość trasy – 14,0km 



Wymagania sprzętowe:  

Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 1 szt. nośników o mocy silnika min. 240KM, 

wyposażonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z lemieszem 

gumowym, piaskarkę P1 lub podobną.  

Zamawiający dopuszcza użycie sprzętu innego niż wymieniony, lecz zapewniającego należytą 

realizację zadania i zaakceptowanego przez Zamawiającego.  

 

Inne wymagania: 

Ładowarka o pojemności łyżki 0,15-0,25m
3 

Plac składowy na materiały uszorstniające w ilości min. 100m
3
  

Baza sprzętowo – materiałowa: W siedzibie Oferenta 

Materiały niezbędne do zwalczania śliskości  

 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu materiału niezbędnego do 

zwalczania śliskości, placu składowego i w/w sprzętu. 
 

4.1.14. Część 14: Rejon Odrzykoń 

obejmuje trasy: 

Trasa 1: Praca / ►droga Nr 1924R Kobyle – Bratkówka – Odrzykoń od dr. Nr. 1941R w m. 

                               Łączki Jagiellońskie ► do dr. Nr 1944R Jaszczew – Ustrobna – Bratkówka 

                          ► droga Jaszczew – Ustrobna – Bratkówka do dr. woj. Nr 990 ◄ powrót do 

 drogi Nr 1924R  

► droga Nr 1924R Kobyle – Bratkówka – Odrzykoń do dr. 1960R Krosno – 

Odrzykoń 

►droga Nr 1960R Krosno – Odrzykoń do dr. Woj. Nr 990 

◄ droga Nr 1960R Krosno – Odrzykoń do końca 

◄droga Nr 1960R Krosno – Odrzykoń do dr. Nr 1924R Kobyle – Bratkówka – 

 Odrzykoń  

◄ droga Nr 1924R Kobyle – Bratkówka – Odrzykoń do dr. Nr 1940R 

► droga 1940R odcinek Bratkówka – Rzepnik ( do końca naw. bitumicznej )  

◄ powrót do dr. 1924R 

► droga 1924R odcinek Bratkówka – Łączki Jagiellońskie do dr. 1941R 

     ( koniec trasy) 

         Długość trasy – 25,00km 
 

Wymagania sprzętowe:  

Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 1 szt. nośników o mocy silnika min. 240KM, 

wyposażonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z lemieszem 

gumowym, piaskarkę P1 lub podobną.  

Zamawiający dopuszcza użycie sprzętu innego niż wymieniony, lecz zapewniającego należytą 

realizację zadania i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

 

Inne wymagania: 

Ładowarka o pojemności łyżki 0,15-0,25m
3 

Plac składowy na materiały uszorstniające w ilości min. 100m
3
  

Baza sprzętowo – materiałowa: W siedzibie Oferenta 

Materiały niezbędne do zwalczania śliskości  

 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu materiału niezbędnego do 

zwalczania śliskości, placu składowego i w/w sprzętu. 

 

4.1.15. Część 15: Rejon Klimkówka 

obejmuje drogi:  



Nr 2009R Klimkówka p. wieś 

Długość trasy – 8,1 km 
 

Wymagania sprzętowe:  

Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 1 szt. nośników o mocy silnika min. 240KM, 

wyposażonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z lemieszem 

gumowym, piaskarkę P1 lub podobną.  

Zamawiający dopuszcza użycie sprzętu innego niż wymieniony, lecz zapewniającego należytą 

realizację zadania. i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

 

Inne wymagania: 

Ładowarka o pojemności łyżki 0,15-0,25m
3 

Plac składowy na materiały uszorstniające w ilości min. 100m
3
  

Baza sprzętowo – materiałowa: W siedzibie Oferenta 

Materiały niezbędne do zwalczania śliskości  

 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu materiału niezbędnego do 

zwalczania śliskości,  placu składowego i w/w sprzętu. 

 

4.1.16. Część 16: Rejon 16 Bratkówka 

obejmuje trasy: 

Trasa 1: Praca / ► droga Nr 1924R  odcinek: Łęki Strzyżowskie od granicy  z powiatem Strzyż 

 do dr. 1940R                 

►droga Nr 1940R odcinek Łęki Strzyżowskie – Przybówka do dr. woj. 990  ◄do 

 dr. Nr 1924  

►droga Nr 1924R  odcinek Łęki Strzyżowskie – Łączki  Jagiellońskie – do dr.  

Nr 1941R  

►droga Nr 1941R Łączki Jagiellońskie – Wojaszówka do dr. woj. 990 ◄do dr. 

 Nr 1924R 

►droga Nr 1924R odcinek Łączki Jagiellońskie – Łęki Strzyżowskie do dr. Nr 

 1940R 

► droga Nr 1940R  odcinek  Łęki Strzyżowskie – Rzepnik ( do końca naw. 

 bitumicznej )◄ do dr. 1924R 

 ► DROGA 1924R do granicy z powiatem strzyżowskim (koniec trasy) 

 

Długość trasy – 35,00km 

 

 

Wymagania sprzętowe:  

Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 1 szt. nośników o mocy silnika min. 

100200KM, wyposażonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z 

lemieszem gumowym, piaskarkę P1 lub podobną o pojemności min 6m
3
.  

 

Inne wymagania: 

Ładowarka o pojemności łyżki 0,15-0,25m
3 

Plac składowy na materiały uszorstniające w ilości min. 100m
3
  

Baza sprzętowo – materiałowa: W siedzibie Oferenta 

Materiały niezbędne do zwalczania śliskości zapewnia Zamawiający (dowóz materiałów od 

Zamawiającego na plac składowy zapewnia Oferent)  

 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu placu składowego i w/w sprzętu 

 

 



4.1.17. Część 17: Rejon Bałucianka 

obejmuje drogi:  

Nr 2112R Królik Polski – Bałucianka 

Długość trasy – 2,5km 
 

Wymagania sprzętowe: 

Ilość wymaganego sprzętu do realizacji zadania – 1 szt. nośników o mocy silnika min. 100KM, 

wyposażonych w pług dwustronny średni i zamiennie w pług jednostronny średni z lemieszem 

gumowym, piaskarkę P1 lub rozsypywacz.  

Zamawiający dopuszcza użycie sprzętu innego niż wymieniony, lecz zapewniającego należytą 

realizację zadania i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

 

Inne wymagania: 

Ładowarka  

Plac składowy na materiały uszorstniające w ilości min. 100m
3
  

Baza sprzętowo – materiałowa: W siedzibie Oferenta 

Materiały niezbędne do zwalczania śliskości zapewnia Zamawiający (dowóz materiałów od 

Zamawiającego na plac składowy zapewnia Oferent)  

 

Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia o posiadaniu materiału niezbędnego do 

zwalczania śliskości,  placu składowego i w/w sprzętu 

 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Wymagany termin wykonania zamówienia:  

od dnia podpisania umowy do dnia 15-04-2012r.  

 

Dokładne terminy podstawienia (i zakończenia robót) nośników z zamontowanymi pługami 

i piaskarkami oraz jednostek sprzętowych zostaną ustalone odrębnie z poszczególnymi 

oferentami, z którymi zostanie podpisana umowa. Zastrzega się również możliwość przesunięcia 

rozpoczęcia i zakończenia Akcji Zimowej, w zależności od warunków atmosferycznych. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;  

2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonywania zamówienia; 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

 

Sposób oceny spełniania warunków: 

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie na podstawie 

załączonych do oferty dokumentów, wymaganych przez Zamawiającego.  

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż 

Wykonawca spełnia wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie 

możliwe po upływie terminu składania ofert chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  



W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na 

potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać 

Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.  

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24, 

ust. 1 i 2 ustawy. Zamawiający zawiadamia jednocześnie Wykonawców, którzy zostali 

wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

 

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę – zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 

2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817). 

 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 

wątpliwości, co do jej prawdziwości.  

 

7.1.Wymagane dokumenty 

 

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22, ust. 

1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”, 

w postępowaniach określonych w art. 26, ust. 2 ustawy zamawiający żąda następujących 

dokumentów: 

 

a)Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  

   z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 3, 

 

b). wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy 

i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te 

usługi zostały wykonane należycie – Załącznik Nr 10, 

 

c). opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy, 

w postępowaniach określonych w art. 26, ust. 2 ustawy zamawiający żąda następujących 

dokumentów: 

 

   a) Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia  

      przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień  

      publicznych – Załącznik Nr 4, 

 



b)aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt2 

ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.24, ust.1, pkt2 ustawy, 

 

c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert, 

 

d). aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

   3. Wypełniony formularz OFERTY – Załącznik Nr 1 lub Nr 2, 

    

   4. Parafowany wzór umowy – Załącznik nr 5 lub nr 6, 

 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty 

muszą być złożone przez każdy podmiot.  

 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

W w/w przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, została wybrana, 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych wykonawców.  

  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

 

c). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

 

d). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

 

 

 

 



8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 

Z WYKONAWACAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ 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. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony 

postępowania otrzymały informację za pomocą faksu. 

 

8.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.  

 

8.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

 

8.5.Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego 

jest:  

 

w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia  oraz w sprawach organizacyjnych: 

P. Marek Pepera tel. (13) 43-75-797;    sekretariat tel. (13) 43-75-796  

        

8.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.  

 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.  

 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

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 

 

Wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany 

jest do przygotowania i złożenia oferty w następujący sposób: 

 

1. Oferta musi być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych, a treść oferty musi 

odpowiadać treści SIWZ. 

 

2. Ofertę stanowi: 

a) wypełniony druk „oferta” stanowiący Załącznik do SIWZ, 

b) wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ, 

c) pełnomocnictwo (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie) 

osoby ustanowionej przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego.  

 

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

 



4. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być trwale spięte, 

ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do 

występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być 

naniesione w sposób czytelny i parafowane przez osobę uprawnioną.  

 

5. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia.  

 

6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

 

7. Wykonawca winien umieścić ofertę w dwóch kopertach: wewnętrznej i zewnętrznej, które będą 

zaadresowane do Zamawiającego na adres:  

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie 

ul.Bieszczadzka 1, 38 – 400 Krosno 

 

OFERTA NA  
 

 Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 
 

Nie otwierać przed dniem 20.09.2011r. godz. 9
15 

 

8. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres 

Wykonawcy. 

 

9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 

 

10. Ofertę złożoną po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.  

 

11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

a) jest niezgodna z ustawą, 

b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, 

       c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

           nieuczciwej konkurencji, 

d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie  

     zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert, 

f) zawiera błędy w obliczeniu ceny 

g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na  

     poprawienie omyłki 

h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, 

       38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 613  
 

2. Termin składania ofert upływa dnia 20.09.2011r. o godz. 9
00 

 

3. Oferty zostaną otwarte przez członków Komisji przetargowej w dniu 20.09.2011r. o godz. 9
15

 

w siedzibie Zamawiającego, tj.: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, 38 – 400 Krosno, 

ul. Bieszczadzka 1, pok. 601. 

 

4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. 



 

5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania z tym, 

że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. 

 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

7. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach.  

 

8. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną przekazane Wykonawcom, którzy nie 

byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

 

13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 

1. Cena podana w ofercie powinna obejmować koszt wykonania wszystkich prac i opłat 

związanych z realizacją zamówienia. 

 

2. Ceny w ofercie muszą być podane w złotych polskich (PLN). Niedopuszczalne jest podawanie 

cen w innych walutach, nawet z zastrzeżeniem przeliczenia na złoty według jakiegokolwiek 

wskaźnika (kursu).  

 

3. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będzie w walucie polskiej. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.  

 

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 

SPOSOBU OCENY OFERT  

 

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest:  

cena brutto wykonania zamówienia – 100% 

 

Sposób oceniania ofert 

Ilość punktów obliczana będzie w następujący sposób: 

Ilość punktów = (cena oferty najtańszej / cena oferty badanej) x 100  

 

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza 

i uzyska największą liczbę punktów.  

 

15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W  SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 

wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom 

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 



c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne; 

d) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 

zawarta. 

 

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, o miejscu i terminie podpisania umowy.  

 

16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

 

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 

WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

 

1.Projekt umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia stanowi załącznik do SIWZ i winien 

być zaakceptowany przez Wykonawcę.  

 

2.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 

5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 

to zastało przesłane w sposób określony w art. 27, ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane 

 w inny sposób. 

 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w 

terminów, jeżeli: 

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę, 

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono 

żadnego Wykonawcy 

 

4. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

18.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy Pzp. 

 

18.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 



c. odrzucenia oferty odwołującego. 

 

18.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

 

18.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo 

elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. 

 

18.5. Terminy wniesienia odwołania: 

 

18.5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 

sposób. 

 

18.5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

na stronie internetowej. 

18.5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 17.5.1. i 17.5.2. wnosi się w 

terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

 

18.5.4.. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

 

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; 

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 
 

18.6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy 

Działu VI ustawy Pzp. 

 

18.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławcze, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

 

18.8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

 

19. OPIS CZĘŚI ZAMÓWIENIA 
 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis części zamówienia dokonany został 

w pkt4 SIWZ. 

 



20 MAKSYMALNĄ LICZBĘ WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY 

ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE 

UMOWY RAMOWEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

21. 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 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMÓWIEŃ 

 

Zamawiający przewiduje stosowanie zamówień uzupełniających z art.67 ust 1 pkt6 stanowiących 

nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.  

 

22. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

23. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE 

SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 

www.pzdkrosno.pl       

e-mail: kierownik@pzdkrosno.pl   

 

24. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCA, 

JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIE W WALUTACH OBCYCH 

 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym 

a Wykonawcą prowadzone są w złotych polskich (PLN).  

 

25. POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje stosowania aukcji elektronicznej 

 

26. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI 

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT 

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu.  

Jednocześnie informuję, że opłata za przekazanie SIWZ wynosi 15,00zł plus koszty przesyłki.  

 

27. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA OSÓB BEZROBOTNYCH, 

MŁODOCIANYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH, INNYCH ORAZ UTWORZENIA 

FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 

 

Zamawiający nie przewiduje stosowania w/w zatrudnienia. 

 

 

 

 

http://www.pzdkrosno.pl/


28. ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE 

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM 

 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia przez Podwykonawców. 

 

29. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA SIWZ 

 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 

obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż: 

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert  

pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert.  

 

1a. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania 

wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub 

pozostawić wniosek bez rozpoznania.  

 

1b. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. 

 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie 

internetowej, zamieszcza na tej stronie.  

 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z zasadami wskazanymi 

w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

30. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1. Nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy nie podlegającemu wykluczeniu.  

 

2. Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

 

3.W przypadkach, jeżeli wezwani wykonawcy do ponownego złożenia ofert (poprzednio złożone 

oferty o takiej samej cenie), złożyli oferty dodatkowe o takiej samej cenie.  

 

4.Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć. 

 

5. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 93 - podając uzasadnienie faktyczne 

i prawne.  



 

31. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZĄ SPECYFIKACJĄ 

ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

I PRZEPISY WYKONAWCZE WYDANE NA ICH PODSTAWIE. 

 

 

Sporządził:                                                                                      Zatwierdził: 

       

Marek Pepera                                                                                                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

O  F  E  R  T  A 

dot. części nr 1 – 10 

  
.................................................... 
 /pieczęć adresowa wykonawcy/ 
 
        Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie 

        ul. Bieszczadzka 1 

       38-400 Krosno 
 

1. Przystępuję do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego na zadanie: 
 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 

zimowym 2011/2012 

i składam swoją ofertę na część:  
 

Część 1: Rejon 1 

Część 2: Rejon 2 

Część 3: Rejon 3 

Część 4: Rejon 4 

Część 5: Rejon 5 

Część 6: Rejon 6 

Część 7: Rejon 7 

Część 8: Rejon 8 

Część 9: Rejon 9 

Część 10: Rejon Powiat Krośnieński  

 

(odpowiednie podkreślić) 

 
2. Przedmiot zamówienia wykonamy Sami.  

 
2.1. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia przez Podwykonawców. 

 
3. 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 możliwości wynajmu sprzętu, niezbędnego do realizacji 

przedmiotowego zadania) 
 

*
(właściwe podkreślić) 

 
   a). o numerze rej. ..................... z zamontowanym na nim pługiem odśnieżnym:  

                                             jednostronnym / dwustronnym / piaskarką / rozsypywaczem
* 

 
                                                                    

*
 (właściwe podkreślić) 

 
         Dane techniczno - eksploatacyjne zestawu są następujące:  



 

         marka i typ nośnika: ................................................,rok prod. .........:.............,  

         ładowność: ................ ton, liczba sprawnych osi napędowych ...................., 

         moc silnika ................... KM,  
         marka/typ/ładowność piaskarki/rozsypywacza

*
: ..........................................., rok prod. ....................,    

         typ i rodzaj pługu: ..........................................., rok  prod. ....................,    

         Adres miejsca stałego postoju:......................................................................., 
 

b).  o numerze  rej.      ..................... z zamontowanym na nim pługiem  odśnieżnym:  

                                 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/typ/ładowność  piaskarki/rozsypywacza
* 
:..........................................., rok  prod. ....................,    

         typ i rodzaj pługu: ..........................................., rok  prod. ....................,    
         Adres miejsca stałego postoju:......................................................................., 

             

c). o numerze  rej. ..................... z zamontowanym na nim  pługiem  odśnieżnym:  

                                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/typ/ładowność  piaskarki/rozsypywacza

*
: ..........................................., rok  prod. ....................,    

         typ i rodzaj pługu: ..........................................., rok  prod. ....................,    

         Adres miejsca stałego postoju:......................................................................., 
                                                                     

*
(właściwe podkreślić) 

 

4. Zobowiązuję  się  do: 

     a) udostępnienia do przeglądu na  żądanie  przedstawiciela  Powiatowego Zarządu  Dróg  Krosno,  

dysponowanego przeze mnie sprzętu  i dokumentów (np. dowód rejestracyjny)   w celu 
potwierdzenia informacji  przedstawionych przeze mnie  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.                                           
     

5. Zobowiązuję  się  do  przyjęcia  następujących  warunków  związanych z  pracą  przy  zimowym  

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

atmosferycznych (niskie i bardzo niskie temp., zawieje i zamiecie  śnieżne, gołoledź, lodowica itp.) 

wg zasad określonych w specyfikacji – zgodnie z obowiązującymi standardami, we wszystkie dni 
tygodnia 

     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  dłużej  niż 3 dni. 

 



6. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.  

    

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

LP 
PRACA  ZESTAWU 

(NOŚNIK.+PIASKARKA+PŁUG)   

Jednostka 

miary 

Cena  

(netto) 
VAT Cena  (brutto) 

1 Piaskowanie zł/godz.    

2 Odśnieżanie zł/godz.    

3. Piaskowanie + odśnieżanie zł/godz.    

  
8. Pług ciężki: 

LP 
PRACA  ZESTAWU 

(NOŚNIK+PŁUG)   
Jednostka 

miary 

Cena  

(netto) 
VAT Cena  (brutto) 

1 Odśnieżanie zł/godz.    

 
Trasa przejazdu rozpoczyna się od placu składowego.                                 

 
9.  Ładowarka: 

LP Ładowarka 
Jednostka 

miary 

Cena  

(netto) 
VAT Cena  (brutto) 

1 Załadunek zł/godz.    

 
10. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

i realizacji przyszłego świadczenia umownego.  

 
11.  Oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 

 

12. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z projektem umowy i nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie 

z projektem umowy – w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 
13. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ 

oraz, że złożyliśmy wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.  

 

14. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia. 

 

15. Uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
 

 

16. Aktualne dane Wykonawcy: 

 
Tel.: ………………………. 

Fax.: ………………………. 

e-mail: ...................................... 
 



17. Dokumenty dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.  

 

18.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 
a) ......................................................................................... 

b) ......................................................................................... 

c) ......................................................................................... 
d) ......................................................................................... 

e) ......................................................................................... 

f) ......................................................................................... 
g) ......................................................................................... 

h) ....................................................................................... 

  

 
  

Na  ………. kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

* /podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub we właściwym pełnomocnictwie 
uprawnionych do zaciągania zobowiązań/.  

 
 
 
 
 
........................................      ....................................... 
          (Miejsce i data)                                                                                                         (podpis i pieczęć) 

                    

 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

O  F  E  R  T  A 

dot. części nr 11 - 17 

  

.................................................... 
 /pieczęć adresowa wykonawcy/ 
 
        Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie 

        ul. Bieszczadzka 1 

       38-400 Krosno 
 
 

1. Przystępuję do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego na zadanie: 
 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 

zimowym 2011/2012 

i składam swoją ofertę na część:  
 

Część 11: Rejon Jaśliska 

Część 12: Rejon Czarnorzeki  

Cześć 13: Rejon Puławy  

Część 14: Rejon Odrzykoń 

Część 15: Rejon Klimkówka  

Część 16: Rejon Bratkówka  

Część 17: Rejon Bałucianka 

                  (odpowiednie podkreślić) 

 

2. Przedmiot zamówienia wykonamy Sami.  

 
2.1. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia przez Podwykonawców. 

 
3.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 możliwości wynajmu sprzętu, niezbędnego do realizacji 
przedmiotowego zadania) 

 
*
(właściwe podkreślić) 

 
4. Zobowiązuję się do: 

     a) udostępnienia do przeglądu na żądanie przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg Krosno, 

dysponowanego przeze mnie sprzętu i dokumentów (np. dowód rejestracyjny) w celu potwierdzenia 
informacji dot. posiadanego sprzętu 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.  

     
5. Zobowiązuję się do przyjęcia następujących warunków związanych z pracą przy zimowym utrzymaniu 

dróg:  

     a) prowadzenie prac (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) w bardzo niekorzystnych warunkach 

atmosferycznych (niskie i bardzo niskie temp., zawieje i zamiecie śnieżne, gołoledź, lodowica itp.) 
wg zasad określonych w specyfikacji – zgodnie z obowiązującymi standardami, we wszystkie dni 

tygodnia 

     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 dłużej niż 3 dni. 

 
6. Oświadczam, że zapoznałem się ze SIWZ i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.  

    
7. Proponuję następujący ryczałt za całość wykonania zamówienia: 

1 

LP 
Ryczałt za całość wykonania 

zamówienia   

Cena  

(netto) 
VAT 

Cena  

(brutto) 

1    

 

8. Strony mogą w umowie określić terminy płatności ryczałtu, w szczególności określić płatności ryczałtu 

w transzach.  

 
9. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

i realizacji przyszłego świadczenia umownego.  

 
10.  Oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 

 

11. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz z projektem umowy i nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie 
z projektem umowy – w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

12. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ 
oraz, że złożyliśmy wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków.  

 

13. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia. 

 

14. Uważamy się za związanych ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

 
 

15. Aktualne dane Wykonawcy: 

 
Tel.: ………………………. 

Fax.: ………………………. 

e-mail: ...................................... 
 

 

 

 
 

 



16. Dokumenty dołączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii 

poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.  

 

 
 

 

 
 

17.  Załącznikami do niniejszej oferty są: 

a) ......................................................................................... 
b) ......................................................................................... 

c) ......................................................................................... 

d) ......................................................................................... 

e) ......................................................................................... 
f) ......................................................................................... 

g) ......................................................................................... 

h) ....................................................................................... 
  

 

  
Na  ………. kolejno ponumerowanych stronach składam całość oferty. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 

 

 

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

uprawnionych do zaciągania zobowiązań/. 

 

 

 

 

 
 

 

  

........................................      ....................................... 
          (Miejsce i data)                                                                                                         (podpis i pieczęć) 

                    

  
                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



              

Załącznik Nr 3 do SIWZ 

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

    (pieczęć Wykonawcy) 

 

Oświadczenie  

  

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych przez zamawiającego oraz art. 22 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zmianami). 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 

zimowym 2011/2012 

 
ja (imię i nazwisko)....................................................................................... 

zamieszkały...................................................................................................... 

reprezentując firmę (nazwa firmy) ................................................................................... 
jako-upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze......................................... 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że spełniam poniższe warunki dotyczące: 

 
 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenie, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia, 

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

     

 

 

 

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

 

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

uprawnionych do zaciągania zobowiązań/. 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

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

    (pieczęć Wykonawcy) 

 

 Oświadczenie 

Oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczenia z postępowania w myśl art. 24 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zmianami). 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: 

 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 

zimowym 2011/2012 

 
ja (imię i nazwisko)....................................................................................... 

zamieszkały...................................................................................................... 
reprezentując firmę (nazwa firmy) ................................................................................... 

jako-upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze......................................... 

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy: 

 
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie przepisów art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.). 
 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując 

je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 

3 lat przed wszczęciem postępowania; 

 
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 

zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu 

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie 
umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 

niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

 
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, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 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, 
rozłożenie 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 przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 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 osób wykonujących pracę 

zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, 
a także 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 przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych, a także 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 przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 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 przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 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; 

 

 
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również 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 że 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) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą 

lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania 
ofertą (jeżeli dotyczy); 

 

3)  złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego 
postępowania; 

 

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

 
 

 

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

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

uprawnionych do zaciągania zobowiązań/. 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

    

  

               U  M  O  W  A    (projekt)    

   
 dot. części 1-10  

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

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, zwanym dalej w tekście niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

 

Marek Pepera       -     Kierownik PZD 

 

a  .................................................................................., działającą na podstawie wpisu do 

..................................... pod nr ..................., zwaną dalej w tekście niniejszej umowy 

„Wykonawcą”, reprezentowaną 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. /tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zmianami/. Integralną część umowy stanowi SIWZ wraz z ofertą. 

 

2. Przedmiotem umowy jest zadanie:  

  

 Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 

zimowym 2011/2012 

 

Część Nr .......: Rejon ...........................................  

 

W/w Rejon obejmuje trasy: ………………………………………………………. 

 

3. Do świadczenia w/w usług Wykonawca stawia do dyspozycji następujący sprzęt: 

 

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

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

 

Wykonawca oświadcza, iż w/w sprzęt jest jego własnością. 

 

§ 2 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się: 

a) do odśnieżania i utrzymywania przejezdności dróg na zadaniu objętym umową – wg 

obowiązujących standardów, stanowiących załącznik do umowy 

b) do zwalczania śliskości na odcinkach wyznaczonych do posypywania dróg na zadaniu 

objętym umową, 

c) do mechanicznego załadunku piaskarek środkami uszorstniającymi (zgodnie ze SIWZ), 

d) do ręcznego rozsypywania materiałów na kratach wsypowych piaskarek, 



e) do świadczenia usług na polecenie Dyżurnego Zimowego Utrzymania Dróg o każdej porze 

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

 

2. W wyjątkowych sytuacjach, spowodowanych ciężkimi 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 umowie. 

  

§ 3 

 

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ½ oferowanej najniższej ceny za godz. pracy sprzętu, 

za każdą godz. pozostawania w dyspozycji, na polecenie dyżurnego. 

 

§ 4 

 

Akcją zimową kieruje Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg z Obwodu Drogowo Mostowego 

w Dukli. 

 

§ 5 

 

Materiały niezbędne do zwalczania śliskości zapewni Zamawiający. 

 

§ 6 

 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 

 

Od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2012r. 

 

2. Dokładne terminy podstawienia (i zakończenia usług) nośników z zamontowanymi pługami 

i piaskarkami oraz jednostek sprzętowych zostanie ustalony odrębnie z poszczególnymi 

oferentami, z którymi została podpisana umowa. Zastrzega się również możliwość przesunięcia 

rozpoczęcia i zakończenia Akcji Zimowej, w zależności od warunków atmosferycznych. 

 

3. Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikami zawartymi do 

SIWZ oraz wykonywać wszelkie polecenia Zamawiającego dot. przedmiotowego zadania.  

 

§ 7 

 

1. Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg zastrzega sobie prawo kontroli jakości i ilości 

wykonanych prac - zgodnie z umową.  

2. Wynagrodzenie obejmuje czas pracy od momentu wezwania do chwili zwolnienia Wykonawcy 

przez Dyżurnego ZUD. 

3. Z tytułu wykonanej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wg stawki ofertowej tj.  

 

a). praca zestawu (nośnik + piaskarka + pług): 

- piaskowanie    .............. zł/godz. 

- odśnieżanie    ............... zł/godz. 

- piaskowanie + odśnieżanie  ................... zł/godz.  

 

b). Praca zestawu (nośnik + pług ciężki): 

- odśnieżanie    .................... zł/godz. 

 



c). Ładowarka: 

- załadunek    .................... zł/godz. 

 

Wynagrodzenie wg stawki ofertowej godzinowej obejmuje godzinę pracy sprzętu obejmującą czas 

od momentu wezwania do prowadzenia odśnieżania lub likwidacji gołoledzi do momentu 

zwolnienia z prowadzenia akcji.  

 

4. Maksymalna wartość umowy, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, nie może 

przekroczyć kwoty ................... zł (brutto); słownie: ............................................................... 

 

§ 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 może 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 

nienależytego wykonania usług wymienionych w § 1 Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

pełnej wysokości szkody.  

2. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia przez Podwykonawców. 

 

§ 10 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie następujących kar umownych: 

a.) obniżenie wynagrodzenia w przypadku opóźnienia w podstawieniu sprawnego sprzętu  

- do 2 godz. po uzgodnionym czasie w wysokości 20 % wynagrodzenia za 2 godz.  

      pracy jednostki 

- powyżej 2 godz. po uzgodnionym czasie w wysokości 50 % wynagrodzenia za  

      4 godz. pracy tej jednostki  

2. W przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu zamówienia, Zamawiający może  

      rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

3. Zamawiający może 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.Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji umowy ze względu na warunki 

atmosferyczne. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy w części dotyczącej maksymalnej wartości 

umowy, o której mowa w § 7, ust.4 umowy – ze względu na zmniejszone lub zwiększone 

potrzeby Zamawiającego wynikające z bieżącego utrzymania dróg w danym sezonie. 

3. Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego za 30 dniowym okresem 

wypowiedzenia.  

4. Wykonawca nie może wypowiedzieć umowy w czasie trwania sezonu zimowego.  



5. Zamawiający może 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 

 

§ 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 każdej ze stron.  

                                                                                                                            

 

 

 

Zamawiający:                                                                                                      Wykonawca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 6 do SIWZ 

    

  
  

 U  M  O  W  A      (projekt)    

     
dot. części 11-17  

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

ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, zwanym dalej w tekście niniejszej umowy „Zamawiającym”, 

reprezentowanym przez: 

 

Marek Pepera       -     Kierownik PZD 

 

a .................................................................................., działającą na podstawie wpisu do 

..................................... pod nr ..................., zwaną dalej w tekście niniejszej umowy 

„Wykonawcą”, reprezentowaną 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. /tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zmianami/. Integralną część umowy stanowi SIWZ wraz z ofertą. 

 

2. Przedmiotem umowy jest zadanie:  

  

 Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 

zimowym 2011/2012 

 

Część Nr .......: Rejon .......................................   

    

W/w Rejon obejmuje trasy: …………………………….  

 

§ 2 

 

Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje całodobowe utrzymanie dróg powiatowych 

w sezonie zimowym 2011/2012, na zadaniu wymienionym w §1, ust.2 za kwotę ………. zł 

(brutto); słownie: ………………………………….  

 

§ 3  

 

1.Wykonawca zobowiązuje się: 

a) do odśnieżania i utrzymywania przejezdności dróg na zadaniu objętym umową, zgodnie z 

obowiązującymi standardami zimowego utrzymania dróg – stanowiącymi załącznik do 

umowy, 

b) do zwalczania śliskości na odcinkach wyznaczonych do posypywania dróg na zadaniu 

objętym umową, 



c) do świadczenia usług o każdej porze w ciągu doby i w każdy dzień tygodnia – w czasie 

obowiązywania umowy 

 

§ 4 

 

1. Materiały niezbędne do zwalczania śliskości zapewni Zamawiający (dot. części 11, 12,15, 16) 

2. Materiały niezbędne do zwalczania śliskości zapewni Wykonawca (dot. części 13, 14).  

3. Załadunek materiałów uszorstniających na piaskarki we własnym zakresie. 

 

§ 5 

 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2012r. 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy przed upływem terminu określonego 

w ust. 1, jeżeli dalsze wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 

 

3. Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z zawartą umową.  

 

§ 6 

 

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 wynegocjowanej stawki 

ryczałtowej. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację usług to ryczałt za całość wykonania zamówienia. 

 

§ 7 

 

1. Rozliczenie za wykonane usługi dokonywane będzie w dwóch ratach na podstawie 

wystawionych faktur przez Wykonawcę. Faktura płatna będzie w ciągu 30 dni od daty jej 

dostarczenia do Zamawiającego. 

 

2. I rata w wysokości …………….. zł (brutto) płatna będzie do dnia …………. 

II rata w wysokości  …………….. zł (brutto) płatna będzie do dnia …………… 

 

3. Za niedotrzymanie terminu płatności wymienionego w ust. 1, Wykonawcy przysługują odsetki 

za zwłokę w wysokości ustawowej. 

 

§ 8 

 

1. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich, na skutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania usług wymienionych w § 1 Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia 

pełnej wysokości szkody.  

2. Zamawiający nie dopuszcza wykonania zamówienia przez Podwykonawców. 

 

§ 9 

 

1. W przypadku nienależytego wykonywania przedmiotu zamówienia, Zamawiający może 

rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 

2. Zamawiający może w przypadku niewykonania umowy, zlecić na koszt i ryzyko Wykonawcy 

realizację umowy w zakresie niezbędnym do funkcjonowania drogi w okresie zimowym innemu 

podmiotowi. 

3. Koszt wykonania zastępczego potrącony zostanie z faktur, o których mowa w §7. 



 

 

§ 10 

 

1. Umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego za 30 dniowym okresem 

wypowiedzenia.  

2. Wykonawca nie może wypowiedzieć umowy w czasie trwania sezonu zimowego.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn objętych w art. 145 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

§ 11  

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych 

  

§ 12 

 

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

  

§ 13 

 

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

                                                                                                                            

 

 

 

Zamawiający:                                                                                                      Wykonawca: 

 
 


