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ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. Zamawiającym jest Gmina Miejska Kościerzyna
Adres: ul. 3 Maja 9, 83-400 Kościerzyna
tel./ fax. 58 680-23-66
Adres strony internetowej: www.przetargi.koscierzyna.gda.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30
Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres podany w punkcie 1.1., dot.
ZP 18/2013 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CIĄGÓW PIESZYCH NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA
CZĘŚĆ D:
Utrzymanie zimowe mechaniczne i ręczne ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz przystanków
komunikacji miejskiej i miejsc przy automatach parkingowych
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści
w skrócie „SIWZ”), oznaczone jest przez Zamawiającego numerem sprawy ZP 18/2013. Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 000 euro na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z późniejszymi zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Kościerzyna w
zakresie części D. Szczegółowy opis zawarto w Rozdziale nr IV.
4.2. Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców (dalej zwana „IDW”)
„przedmiotem zamówienia” lub zamówieniem.
4.3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
4.4. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) główny przedmiot: 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
4.5. Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z zamówieniem podstawowym (art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych).
5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane: w terminie od 01.11.2013 do 15.04.2014r.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych a w szczególności w zakresie:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie,
3) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca winien na czas realizacji zamówienia dysponować 8 osobami do realizacji ręcznego
utrzymywania zimowego.
4) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Wykonawca musi dysponować
sprzętem, urządzeniami i materiałami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia tj.:
- ciągnik o mocy silnika od 30 do 50 kM – min. 2 szt. (z czego każdy ciągnik wyposażony w pług
zakończony lemieszem gumowym, rozrzutnik lub posypywarkę i typowe gniazdo zapalniczki 12V),
- ciągnik (mikro) o mocy silnika do 25kM – min. 1 szt. (wyposażony w pług zakończony lemieszem
gumowym, rozrzutnik lub posypywarkę i typowe gniazdo zapalniczki 12V),
- pojazd do rozwożenia osób odśnieżających i posypujących umożliwiający dowożenie materiału
uszorstniającego – min. 2 szt.
- dysponować bazą materiałową wraz z punktem prowadzenia akcji zimowej znajdującą się na terenie
miasta Kościerzyna.
6.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne
ZOBOWIĄZANIA tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia.
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6.3. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia wymienione w pkt 7.
6.4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6.5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami.
3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile
było wymagane) – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np.
umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami.
4) Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub
od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki
cywilnej) zawartej przez wykonawców.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed
podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) złożyli zamawiającemu umowę regulującej współpracę
tych podmiotów.
6) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że brak
jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo
zamówień publicznych.
7) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie złożyć
samodzielnie listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt
5 ustawy Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia określonej w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp.
7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ
WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I UST. 2 PKT. 5 USTAWY PZP
7.1. Wraz z formularzem OFERTY wykonawcy składają n/w dokumenty w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w niniejszym postępowaniu:
1) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (formularz 3.1),
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami,
7.2. Wraz z formularzem OFERTY wykonawcy składają n/w dokumenty w celu potwierdzenia niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy pzp:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (formularz 3.2),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
3) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej (formularz 3.3).
7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się
do przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2013 poz. 231), przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego
dokumentu.
Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby poświadczającej kopie dokumentu za zgodność z
oryginałem).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
8.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
8.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
8.4. Wraz z OFERTĄ powinny być złożone prawidłowo wypełniony Formularz „OFERTA” oraz niżej wymienione
dokumenty:
8.4.1. Wypełniony Formularz 2.1 FORMULARZ CENOWY – zamieszczony w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ.
8.4.2. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7 IDW.
8.4.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe
pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.
8.4.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo
do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
8.4.5. Dowód wniesienia wadium.
W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć
oryginał gwarancji lub poręczenia w kopercie opisanej „wadium” i oznaczonej nazwą postępowania
przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, ul. 3 Maja 9A, Kościerzyna
w pok. 62 lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do oferty. Gwarancja
bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert.
8.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
8.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu
kolumn i wierszy. Jeżeli na formularzach zabraknie miejsca należy załączyć dodatkowe strony zgodne ze
wzorami.
8.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Arkusze o większych formatach należy
złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
8.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie,
przesłonięcie korektorem, etc, powinny być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będą
uwzględniane.
8.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o ilości stron.
8.10. Opakowanie i oznakowanie ofert
Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego:
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Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9, 83-400 Kościerzyna
oraz winno być oznaczone:
Oferta
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I CIĄGÓW PIESZYCH NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA
Część D - Utrzymanie zimowe mechaniczne i ręczne ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz
przystanków komunikacji miejskiej i miejsc przy automatach parkingowych
Nie otwierać przed dniem 22.10.2013r., godz. 10:15
8.11. Wymagania określone w pkt 8.9÷8.10 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą
obciążały Wykonawcę.
8.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać
złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia te
powinny być opakowane i oznakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie
wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
9.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie zakresu usług określonych w Opisie
Przedmiotu Zamówienia
9.2. W formularzu cenowym wykonawca wypełnia pozycję wpisując cenę jednostkową netto i obliczając wartość
zadania netto mnożąc cenę jednostkową przez zakładaną krotność. Do tak obliczonej wartości Wykonawca
doliczy podatek od towarów i usług wg stawek obowiązujących na dzień sporządzenia oferty. I tak wypełniony
formularz cenowy załącza do oferty. Cenę należy obliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
9.3. Tak wyliczona cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cenę ofertowa brutto. Cena ofertowa brutto
będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
9.4. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie
koszty towarzyszące, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia.
9.5. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN (nowych złotych polskich)
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie
z zasadami przybliżeń dziesiętnych.
9.6. Ceny jednostkowe netto i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie, nie będą zmieniane w toku realizacji
umowy i nie będą podlegały waloryzacji.
10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
10.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 4.500 PLN (słownie złotych: cztery tysiące
pięćset)
10.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach,
w zależności od wyboru Wykonawcy w:
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium Oddział
w Kościerzynie nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.
275).
10.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone w oryginale w kopercie opisanej
„wadium” i oznaczonej nazwą postępowania przed upływem terminu składania ofert w siedzibie
Zamawiającego, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna w pok. 62, lub zamieszczone w osobnej kopercie –
opisanej „wadium” dołączonej do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe,
ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. Wadium,
niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni zawsze
podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia.
10.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 10.2.a)
rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
10.5. Wykonawca, który złożył ofertę niezabezpieczoną wadium w formach przewidzianych ustawą Prawo
zamówień publicznych zostaje wykluczony.
10.6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
10.6.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
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a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy.
10.6.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
10.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.
10.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
10.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
10.10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10.11. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca zgodnie z art. 46 ust 4 ustawy Pzp.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A,
83-400 Kościerzyna w pokoju nr 62, w terminie do dnia 22.10.2013r. do godziny 10:00.
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 11, w dniu 22.10.2013r.,
o godzinie 10:15.
11.3. Otwarcie ofert jest jawne.
11.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy.
11.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta
jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty.
11.6. Informacje, o których mowa w punkcie poprzednim, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy
nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
12. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
12.1. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
60 dni.
12.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
13. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
13.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
- cena oferty „C” – 100% (100% = 100 pkt)
13.2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie poniższego wzoru:
cena brutto najniższej oferty
C = —————————————— x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.
13.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
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13.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym
terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
13.5. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane
roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert. W przypadku nie złożenia przez wezwanego Wykonawcę w określonym terminie
oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw, o których mowa wyżej, Zamawiający zatrzyma wadium wraz
z odsetkami, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
13.6. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
13.7. Zamawiający wezwie do uzupełnienia Wykonawcę, który wraz z wnioskiem lub ofertą, nie złożył listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
13.8. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o
których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy
zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę
obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
istniejących miedzy przedsiębiorcami na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady
uczciwej konkurencji.
13.9. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy
Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz - z zastrzeżeniem pkt 13.11 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
13.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie
wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji z wypełnionych formularzy cenowych lub innych
elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
13.11. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13.12. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89
ust. 1 ustawy Pzp, tj. w przypadkach gdy oferta:
1) jest niezgodna z ustawa;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem punktu 13.11 ppkt c) SIWZ;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o
której mowa w punkcie 13.11 ppkt c) niniejszej SIWZ,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
13.13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszej SIWZ
oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizacje przedmiotu zamówienia.
13.14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
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,
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2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia,
oraz
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne wykluczenia,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie niniejszego
zamówienia może być zawarta.
13.15. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz w
miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY
14.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze
jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego powinien przedłożyć umowę konsorcjum
- regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę (w przypadku gdy Wykonawcy, których
oferta zostanie wybrana, wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia).
14.2. O terminie i miejscu złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 14.1, Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
14.3. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o którym mowa wyżej, umowa
nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium ulegnie przepadkowi, a ponadto Zamawiający
będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną
uchyleniem się od zawarcia umowy).
14.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. ZMIANA UMOWY
16.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy dotyczące:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek zmiany stawki podatku VAT,
2) zmiany przedstawiciela ze strony zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie wykonawcy
za realizację przedmiotu zamówienia,
3) zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym wykonawcy,
4) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia polegające na przyspieszeniu lub wydłużeniu terminu
realizacji umowy spowodowane zaistnieniem warunków atmosferycznych powodujących konieczność
uruchomienia zlecenia zimowego utrzymania.
Zmiany, o których mowa wymagają pisemnej akceptacji zamawiającego.
16.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci
aneksu.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 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.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę,
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego.
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.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
9

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub droga elektroniczna).
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest
on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie pkt 2.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie Pzp dla tej czynności.
Na czynności, o których mowa w pkt 7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt 2.
Odwołanie wnosi się:
1) 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 (faks lub droga
elektroniczna), albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 9 i 10 wnosi się:
1) w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku 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.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

18. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
18.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazywać będą w formie pisemnej lub drogą faksową, mailową i niezwłocznie dostarczać w formie pisemnej.
18.2. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje,
faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W
przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że pismo
wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało mu
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
18.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. 38 ust. 1
ustawy Pzp. Pytania należy kierować na adres podany w pkt 1.1.
18.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi (wyjaśnień), jako
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
18.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
niniejszej SIWZ.
18.6. Treść zapytań z wyjaśnieniami lub zmiany siwz, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ i zamieści na swojej stronie internetowej.
18.7. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany SIWZ, termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art.
12a i art. 38 ustawy Pzp.
18.8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
18.9. Osobą wyznaczoną do kontaktowania się w formie pisemnej z Wykonawcami jest p. Joanna Krajewska-Masiak,
tel./fax. (58) 680-23-05, (58) 680-23-66.
19. UDOSTEPNIANIE DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA
19.1. Wszelkie udostępnianie przez Zamawiającego jakichkolwiek dokumentów z postępowania odbywać się może,
po złożeniu wniosku przez Wykonawcę lub innego wnioskującego. Udostępnianie dokumentów odbywać się
będzie wyłącznie w siedzibie Zamawiającego, w czasie godzin jego urzędowania, w obecności pracownika/ów
Zamawiającego, w oparciu o przepisy ustawy Pzp i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
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19.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami), jeżeli Wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
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ROZDZIAŁ 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTY
FORMULARZ CENOWY
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………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OFERTA
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna
My niżej podpisani:
.....................................................................................................................................
............................................................................................................................... ......
............................................................................................................................ .........
działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na usługi w zakresie ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
I CIĄGÓW PIESZYCH NA TERENIE MIASTA KOŚCIERZYNA oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
DLA CZĘŚCI D: Utrzymanie zimowe mechaniczne i ręczne ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz przystanków
komunikacji miejskiej i miejsc przy automatach parkingowych
za cenę brutto ………….................................... zł,
słownie: ........................................................................................................ zł, w tym podatek VAT 8% zgodnie z
FORMULARZEM CENOWYM stanowiącym integralną część niniejszej oferty.
1.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do dnia 15.04.2014r.

2.

Wyrażamy zgodę na monitorowanie czasu i tras przejazdu pojazdów uczestniczących w utrzymaniu
zimowym ulic, chodników i placów na terenie miasta Kościerzyna, za pomocą przenośnego pozycjonera
należącego do Zamawiającego, umieszczonego w kabinie kierowców wybranego pojazdu wskazanego przez
Zamawiającego i podłączenie do gniazda zapalniczki 12 V.

3.
4.

AKCEPTUJEMY warunki określone w Rozdziale 5 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

5.

OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania Oferty.

6.

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejsza Ofertą na czas wskazany w SIWZ.

7.

Na potwierdzenie powyższego (dot. części D) wnieśliśmy wadium w wysokości .....................................w
formie .................................................................................................
Dowód wniesienia wadium - oryginał gwarancji, poręczenia *) lub kopie przelewu poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę *) – załączamy do niniejszej Oferty.

8.

ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców. *)/ przy udziale Podwykonawców w
następującym zakresie: *)
...........................................................................................................................................
(zakres powierzonych usług)

...........................................................................................................................................
(zakres powierzonych usług)
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9.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI UMOWY,
określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy na
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10.

OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach nr od ....................... do
.................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na
pozostałych stronach Oferty są jawne.

11.

OŚWIADCZAMY, że Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do zawarcia umowy *)
jest: ...................................................................................................................
(W/w pkt wypełniają przedsiębiorcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj. w formie konsorcjum
lub spółki cywilnej).

12.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres
Wykonawcy: ............................................................................................................
tel. ................................. fax ............................... e-mail: .......................................

13.

ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty są:
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................

*) - niepotrzebne skreślić

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

......................................... .................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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ZP 18/2013
.....................................................
.....................................................
.....................................................
(nazwa i adres wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
CZĘŚĆ D
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta
Kościerzyna oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:

Lp.

Opis

1

2

Ilość

jednostek
3

1.

Mechaniczne odśnieżanie i posypywanie (ciągnik o
mocy silnika od 30 kM do 50 kM)

220

km

2.

Mechaniczne odśnieżanie
(ciągnik o mocy silnika od 30 kM do 50 kM)

100

km

3.

Mechaniczne odśnieżanie i posypywanie (ciągnik mikro o mocy silnika do 25 kM)

250

km

4.

Mechaniczne odśnieżanie
(ciągnik - mikro o mocy silnika do 25 kM)

200

km

5.

Ręczne odśnieżanie i posypywanie

1000

r-g

6.

Rozwiezienie materiału zwalczającego śliskość
zimową na wskazane miejsca

80

ton

7.

Mieszanka 3% soli drogowej niezbrylającej DR z
piaskiem 02

350

ton

8.

Mieszanka 30% soli drogowej niezbrylającej DR z
piaskiem 02

80

ton

9.

Piasek 02

12

ton

Cena
jednostkowa
zł netto

Wartość ogółem
zł netto

4

3x4

RAZEM NETTO
Podatek VAT 8 %
RAZEM BRUTTO

................................................................
podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
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ROZDZIAŁ 3. Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia

FORMULARZ 3.1.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

FORMULARZ 3.2.

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu

FORMULARZ 3.3.

Oświadczenie Wykonawcy dot. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

FORMULARZ 3.4.

POTENCJAŁ KADROWY - Oświadczenie Wykonawcy o potencjale kadrowym
przewidzianym do realizacji zamówienia

FORMULARZ 3.5.

POTENCJAŁ TECHNICZNY - Oświadczenie Wykonawcy o potencjale technicznym
przewidzianym do realizacji zamówienia
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FORMULARZ 3.1.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
usługi w zakresie ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CIĄGÓW PIESZYCH NA TERENIE MIASTA
KOŚCIERZYNA
CZĘŚĆ D:

Utrzymanie zimowe mechaniczne i ręczne ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz przystanków
komunikacji miejskiej i miejsc przy automatach parkingowych

Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
.......................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień, wymaganych ustawami, do wykonywania określonych działalności lub czynności w
zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

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

.............................................. ..........................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.2.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
usługi w zakresie ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CIĄGÓW PIESZYCH NA TERENIE MIASTA
KOŚCIERZYNA
CZĘŚĆ D:

Utrzymanie zimowe mechaniczne i ręczne ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz przystanków
komunikacji miejskiej i miejsc przy automatach parkingowych

Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
.......................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

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

.............................................. ..........................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.3.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:
1)……………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………………...

* niepotrzebne skreślić

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

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.4.
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

POTENCJAŁ KADROWY
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
usługi w zakresie ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CIĄGÓW PIESZYCH NA TERENIE MIASTA
KOŚCIERZYNA
CZĘŚĆ D:
Utrzymanie zimowe mechaniczne i ręczne ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz przystanków
komunikacji miejskiej i miejsc przy automatach parkingowych
oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować i skierujemy do realizacji niniejszego zamówienia
następujące osoby:
nazwisko i imię

funkcja w realizacji zamówienia

Informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami

Oświadczamy, że:
1. dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ........... wykazu,
2. nie dysponujemy osobami wymienionymi w poz. ............ wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie
czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. osób.

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

......................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.5.
…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

POTENCJAŁ TECHNICZNY
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
usługi w zakresie ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I CIĄGÓW PIESZYCH NA TERENIE MIASTA
KOŚCIERZYNA
CZĘŚĆ D:
Utrzymanie zimowe mechaniczne i ręczne ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz przystanków
komunikacji miejskiej i miejsc przy automatach parkingowych
oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi, w pełni sprawnymi, narzędziami i
urządzeniami:
WYSZCZEGÓLNIENIE
l.p.
LICZBA JEDNOSTEK
FORMA DYSPONOWANIA
1

(nazwa jednostki, parametry)
2

3

4

W kolumnie 4 określić formę dysponowania (np. własność, leasing, dzierżawa, itp.) .
W odrębnym wierszu należy także potwierdzić posiadanie/dysponowanie bazą materiałową wraz z punktem
prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta Kościerzyna
Oświadczamy, że:
1.

dysponujemy narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. ...... wykazu,

2.

nie dysponujemy narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. ....... wykazu, lecz będziemy dysponować,
na potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. narzędzi i
urządzeń.

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

.............................................. .................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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ROZDZIAŁ 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Kościerzyna obejmujące
utrzymanie zimowe mechaniczne i ręczne ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz przystanków komunikacji miejskiej
i miejsc przy automatach parkingowych.
I
1.

INFORMACJE OGÓLNE
Przedmiot zamówienia obejmuje drogi i ciągi piesze określone w poniższych załącznikach:
 w części D
 chodniki do utrzymania mechanicznego
– załącznik nr D/1
 ciągi pieszo-jezdne
– załącznik nr D/2
 chodniki do utrzymania ręcznego
– załącznik nr D/3
 schody
– załącznik nr D/4
 przystanki komunikacji miejskiej i automaty parkingowe
– załącznik nr D/5
 przejścia dla pieszych wraz z azylami wzdłuż wyznaczonych ulic
– załącznik nr D/6

2.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni całodobowy punkt dyspozytorski i wyraża gotowość do
pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny, mailowy i fax do i od
Zamawiającego. Wykonawca przedstawi osoby do kontaktu telefonicznego w celu zapewnienia pełnej
dyspozycyjności.
Wykonawca winien posiadać bazę materiałową wraz z punktem prowadzenia akcji zimowej na terenie miasta
Kościerzyna.
Godziny pracy: 3:00 – 24:00, a w razie potrzeb do odwołania akcji.
Zlecanie i rozliczanie prac związanych z utrzymywaniem zimowym wyznaczonych miejsc na terenie miasta
Kościerzyna następować będzie na podstawie kart zleceń załączonych do niniejszej specyfikacji - załączniki nr
D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6 i D-7.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania całodobowych telefonów komórkowych będących w dyspozycji
dyspozytora Wykonawcy, natomiast operatorzy zadysponowanego sprzętu zobowiązani są posiadać telefony
komórkowe podczas wykonywania prac zleconych przez Zamawiającego, co umożliwia kontakt z
zarządzającym Akcją Zima z ramienia Zamawiającego.
Wykonawca dostarczy świadectwa, opinie, aprobaty dopuszczające do stosowania materiałów uszorstniających
i chemicznych.
W czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ciągów pieszych Wykonawca będzie
przestrzegał przepisów BHP, oraz przepisów wynikających z „Kodeksu Ruchu Drogowego„. Pracownicy
wykonujący prace w terenie muszą posiadać odzież roboczą, oznakowaną czytelną nazwą firmy wykonującej
prace.
Zamawiający dopuszcza możliwość w uzgodnieniu z Wykonawcą użycia sprzętu do odśnieżania i posypywania
lub osób na terenach w mieście innych niż wymienionych w załącznikach D/1, D/2, D/3, D/4, D/5, D/6.
Rozliczenie nastąpi według zasad ogólnych opisanych w pkt V.
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność wobec Zamawiającego lub osób trzecich za ewentualne szkody
powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług.
Przy realizacji odśnieżania i posypywania chodników Wykonawca zaoferuje sprzęt umożliwiający realizację
przedmiotu zamówienia.
Pojazdy biorące udział w odśnieżaniu i posypywaniu muszą być wyposażone w typowe gniazdo zapalniczki
12 V.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia oraz do zdobycia
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
Z uwagi na możliwość występowania ekstremalnych warunków atmosferycznych dopuszcza się zastosowanie
przez Wykonawcę innego pługu, np. wirnikowego lub czołowego w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Wykonawca przy sporządzeniu kalkulacji dla części D uwzględni w cenie jednostkowej r-g (osoby do ręcznego
utrzymania) koszty pojazdów rozwożących osoby na wskazane miejsca.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
II
1.
2.

ZLECANIE PRAC
Dyspozytor Zamawiającego każdorazowo zgłasza do Wykonawcy telefonicznie lub osobiście fakt rozpoczęcia
akcji z podaniem zakresu prac wg kart zleceń, a dyspozytor Wykonawcy odbierający telefonicznie lub osobiście
zgłoszenie wypisuje kartę zleceń.
Przystąpienie do pracy zadysponowanego sprzętu lub ludzi najpóźniej w ciągu 1 godziny od momentu
zgłoszenia przez Zamawiającego. Natomiast przy ustaleniu akcji dzień wcześniej Wykonawca wysyła
zadysponowany sprzęt lub ludzi zgodnie z ustaloną godziną.
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3.
4.
5.

III
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dyspozytor Wykonawcy określa ilość materiału do załadunku niezbędną do wykonania zleconych prac oraz
kieruje zadysponowany sprzęt lub osoby zgodnie z kartami zleceń.
Dyspozytor Wykonawcy o rozpoczęciu i zakończeniu prac każdorazowo powiadomi telefonicznie dyspozytora
Zamawiającego.
Dyspozytor Zamawiającego prowadząc kontrolę może bezpośrednio wydawać polecenia (jednostkom
sprzętowym - osobom) dotyczące przedmiotu zamówienia (np. kierować w dane miejsce czy też zakończyć
pracę na danym odcinku) jednocześnie powiadamiając o tym dyspozytora Wykonawcy.
WYMAGANIA, CO DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usługę zimowego utrzymania dróg i ciągów pieszych należy wykonać według poniższego standardu:
 Jezdnie, ciągi pieszo - jezdne i chodniki odśnieżyć na całej szerokości i długości,
 zgarniany śnieg należy odrzucić poza krawędź oczyszczanego pasa,
 nie dopuszcza się tworzenia zwałów śniegu na krawędzi i skrzyżowaniach,
 przejścia dla pieszych dwuetapowe należy odśnieżać wraz z azylami.
Sposób odśnieżania opisany w powyższym punkcie nie stosuję się do:
a) ulic, do których bezpośrednio przylega chodnik - w tym przypadku należy zgarniać śnieg tuż przy krawędzi
jezdni nie powodując całkowitego zasypania przyległego chodnika w taki sposób, aby zwały śniegu nie
utrudniały swobodnego poruszania się pieszych.
b) chodników znajdujących się przy krawędzi jezdni - w tym przypadku odśnieżanie należy wykonywać na
pobocze chodnika (jeśli występuje taka możliwość), tak by nie zasypywać jezdni za pomocą ciągnika
wyposażonego w czołownicę umożliwiającą zmianę kierunku ustawienia pługa.
c) chodnika o szerokości ponad 2 metrów - w tym przypadku dopuszcza się odśnieżanie i posypanie około
dwumetrowej szerokości chodnika, z jednoczesnym składowaniem zgarnianego śniegu na poboczu
chodnika.
Przy ręcznym zgarnianiu śniegu z chodników, przejść dla pieszych, schodów, miejsc przy automatach
parkingowych i przystankach komunikacji miejskiej znajdujących się przy krawędzi jezdni odśnieżanie należy
wykonywać na pobocze (jeśli występuje taka możliwość), tak by nie zasypywać jezdni.
Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował min. 8 osobami do realizacji utrzymania zimowego ciągów
pieszych oraz przystanków komunikacji miejskiej i miejsc przy automatach parkingowych – dotyczy części D.
W przypadku wystąpienia oblodzenia na chodnikach wykazanych do utrzymania ręcznego lub schodach należy
dokonać skucia lodu.
Prace powinny być wykonane tak, aby zachować stałą przejezdność dróg.
Wykonawca zobowiązany jest do stałego współdziałania z Dyspozytorem Zamawiającego nadzorującego
całość „akcji zima”.
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace tak, aby nie wywoływały one uciążliwości i
niebezpieczeństwa dla osób trzecich, w tym innych użytkowników dróg i chodników.
W przypadku szkody wywołanej w trakcie wykonywania robót związanych z realizacją umowy Wykonawca
samodzielnie – bez wezwania – dokona likwidacji szkody i pokryje ewentualne koszty z nią związane,
informując zamawiającego o tym fakcie.
Posypywanie ciągów pieszo-jezdnych powinno odbywać się mieszanką 3% z wyjątkiem ulic Strzelnica
i Strzelecka (na odcinku od ul. T. Rogali do Strzelnicy), które należy posypywać piaskiem 02.
Posypywanie chodników odbywać się będzie mieszanką 3%, z wyjątkiem chodnika przy ul. Strzelnica
i ul. Strzeleckiej – odcinek od ul. Rogali do ul. Strzelnica, którego posypywanie odbywać się będzie piaskiem
02.
Posypywanie schodów odbywać się będzie mieszanką 30%.
Wykonawca przy wycenie rozwiezienia materiału zwalczającego śliskość zimową na wskazane miejsca
uwzględni wszelkie koszty związane z jego transportem, rozładunkiem i zwiezieniem po sezonie zimowym itp.
Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym miejsca składowania w/w materiału uszorstniającego.
Wykonawca wyposaży osoby biorące udział w odśnieżaniu i posypywaniu chodników, schodów, itd. w łopaty,
szczotki, oskardy itp.
Zamawiający zakłada posypywanie zleconych powierzchni następującymi materiałami uszorstniającym i
chemicznymi:
Rodzaj materiału
uszorstniającego i chemicznego

Cześć

D





mieszanka 30% soli i piasku
mieszanka 3% soli i piasku piasek 02

Dawkowanie
 200 g/m2
 200 g/m2

Zastosowanie
wg załączników
D/1 – D/6
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16. Dawkowanie poszczególnych materiałów uszorstniających i chemicznych zawartych w pkt powyżej zostały
ustalone przez Zamawiającego na podstawie obserwacji i pomiarów własnych.
17. Dawkowanie obowiązuje jw. przez cały okres trwania Akcji Zima, z możliwością zmian w przypadkach
ekstremalnych w uzgodnieniu z Zamawiającym.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolnego sprawdzenia funkcjonowania dozowników (przed
rozpoczęciem Akcji Zima, jak również w trakcie jej trwania) wraz z fizycznym sprawdzeniem zużycia materiału
dla oferowanego sprzętu do zwalczania śliskości i gołoledzi.
19. Szerokość rozrzutu środków chemicznych na zleconych powierzchniach sprzętem mechanicznym nie może
przekraczać 80% szerokości dotyczy to zakresu określonego w załączniku D/2.
20. Pojazdy uczestniczące w posypywaniu i odśnieżaniu ulic powinny być sprawne technicznie, oznakowane
nazwą firmy oraz posiadać koguty ostrzegawcze.
21. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia
o parametrach wskazanych w załączniku nr I.
22. W przypadku wystąpienia utrudnień w wykonaniu zleconych czynności (awaria sprzętu, brak przejazdu
zleconym odcinkiem ulicy, itp.) Wykonawca powiadamia telefonicznie dyspozytora Zamawiającego wpisując
również w/w informacje (uwagi i utrudnienia) w kartę zleceń.
23. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego o takich
samych parametrach technicznych w czasie 1 godziny.
IV
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

V
1.

ODBIÓR ZLECONYCH PRAC
Po wykonaniu zleconych prac przez zadysponowany sprzęt, Dyspozytor Wykonawcy zgłasza telefonicznie
godzinę zakończenia pracy sprzętu i gotowość do ich odbioru.
Kontrolowanie oczyszczania terenów odbywać się będzie na bieżąco przez Dyspozytorów Zamawiającego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli niewykonania lub nienależytego wykonania prac określonych
w umowie, dyspozytor Zamawiającego powiadomi w formie ustnej bądź pisemnej (dopuszczalny fax)
o powyższym Wykonawcę, o ile nie brał on udziału w kontroli. Wykonawca zobowiązany jest na życzenie
dyspozytora Zamawiającego zapewnić środek transportu wraz z kierowcą, w celu kontroli jakości
wykonywanego przedmiotu zamówienia. Koszty transportu obciążają Wykonawcę.
Dyspozytor Zamawiającego wraz z dyspozytorem Wykonawcy dokonują odbioru wykonanych prac podpisując
się w karcie zleceń.
W przypadku stwierdzenia przez Dyspozytora Zamawiającego wykonania prac niezgodnie ze złożonym
zleceniem lub wymaganiami opisanymi w pkt III Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do ich
niezwłocznego poprawienia.
W przypadku nie osiągnięcia przez Wykonawcę opisanego efektu odśnieżania przy zastosowaniu sprzętu
wskazanego ofercie Zamawiający dopuszcza użycie sprzętu wspomagającego (np. ciągnika z pługiem). Koszt
użycia dodatkowego sprzętu obciąża Wykonawcę.
Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jakość i właściwe wykonanie robót, zapewnienie
bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – techniczne.
Wykonawca zobowiązany jest w każdy piątek do godziny 10:00 do przesłania raportów z wykonanych prac w
formie elektronicznej na adres wis@koscierzyna.gda.pl wg wzoru w formacie .xls przekazanego przez
Zamawiającego.
ROZLICZANIE WYKONANYCH PRAC
Dla części D rozliczenie prac stanowi suma kosztów pracy sprzętu, kosztów wysypanego materiału i kosztów
pracy osób. Poszczególne koszty zostaną wyliczone według poniższych wzorów:
a) rozliczenie sprzętu odśnieżającego:
 (suma długości (określonych w załączniku nr D/1 i D/2) poszczególnych chodników i ciągów
jezdnych wskazanych w kartach zleceń odebranych przez dyspozytora Zamawiającego na
wykonano odśnieżanie w danym miesiącu) x (stawkę za 1 km),
 (suma długości (określonych w załączniku nr D/1 i D/2) poszczególnych chodników i ciągów
jezdnych wskazanych w kartach zleceń odebranych przez dyspozytora Zamawiającego na
wykonano odśnieżanie wraz z posypywaniem w danym miesiącu) x (stawkę za 1 km),

pieszoktórych
pieszoktórych

b) rozliczenie materiału uszorstniającego – mieszanka 3 %, mieszanka 30%, piasek 02
 (suma powierzchni (określonych w załącznikach nr D/1 i D/2) poszczególnych chodników i ciągów pieszojezdnych wskazanych w kartach zleceń odebranych przez dyspozytora Zamawiającego na których
wykonano posypywanie w danym miesiącu) x (dawkę określoną w karcie zleceń) x (cenę jednostkową
materiału),
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c) rozliczenie pracy osób odśnieżających i posypujących materiałem uszorstniającym powierzchnie określone
w załącznikach od D/3 do D/6
 (ilość osób odśnieżających wskazanych w kartach zleceń odebranych przez dyspozytora Zamawiającego)
x (suma godzin*) x (stawka za 1 r-g),
* Czas pracy ludzi liczony jest wg rzeczywistych przepracowanych godzin.

2.
3.
4.
5.

d) rozliczenie za rozwiezienie materiału zwalczającego śliskość zimową - mieszanka 3 %, mieszanka 30%,
piasek 02 na wskazane miejsca,
 (suma rozwiezionego materiału (potwierdzonego przez dyspozytora Zamawiającego w danym miesiącu)) x
(cenę jednostkową za rozwiezienie 1 tony materiału),
 (suma rozwiezionego materiału (potwierdzonego przez dyspozytora Zamawiającego w danym miesiącu)) x
(cenę jednostkową za dany materiał).
Rozliczenie rozwiezionego materiału na wskazane miejsca uzgodnione z dyspozytorem Zamawiającego będzie
się odbywało każdorazowo wg faktycznego wykonania.
Jeżeli zakres wykonanych prac zlecony w kartach nie pokrywa się z odczytem przenośnego pozycjonera
dyspozytor Zamawiającego wykreśli tego typu przypadki z rozliczenia.
W przypadku stwierdzenia przez dyspozytora Zamawiającego nie uzasadnionych przestojów w pracy sprzętu
lub ludzi wykonujących odśnieżanie lub posypywanie czas ten będzie odejmowany przy rozliczeniu prac
określonych w kartach.
Karta zleceń jest podstawowym dokumentem rozliczenia się z Zamawiającym.
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Wymagania techniczne dla sprzętu realizującego zamówienie
Wymagana min.
Część
Typ pojazdu
ilość

D

Załącznik nr I
Wyposażenie pojazdów

Ciągnik o mocy silnika od
30 kM do 50 kM

2

 pług zakończony lemieszem gumowym
 rozrzutnik lub posypywarka

Ciągnik (mikro) o mocy
silnika do 25 kM

1

 pług zakończony lemieszem gumowym
 rozrzutnik lub posypywarka

Pojazd do rozwożenia
osób odśnieżających i
posypujących

2

 umożliwiający
dowożenie
uszorstniającego

materiału
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ROZDZIAŁ 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA ZP 18/2013
Zawarta w dniu .................. 2013 roku w Kościerzynie pomiędzy Gminą Miejską Kościerzyna, 83-400 Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9 zwaną dalej “ZAMAWIAJACYM” reprezentowanym przez:
1. .........................................................................
2. .........................................................................
przy kontrasygnacie
……………………………………………………………..
a
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(REGON ............................)
zwanym dalej “WYKONAWCA” reprezentowanym przez:
1. ..........................................................................
2. ..........................................................................
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty WYKONAWCY w przetargu nieograniczonym,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zmianami) została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w terminie od 1 listopada 2013r. do
15 kwietnia 2014r. prace związane z utrzymaniem zimowym mechanicznym i ręcznym ciągów pieszych i pieszojezdnych oraz przystanków komunikacji miejskiej i miejsc przy automatach parkingowych zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym.
2. Zakres prac został umieszczony w kartach zleceń D-1, D-2, D-3, D-4, D-5, D-6 i D-7.
§2
Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie Akcji Zima zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.
§3
1. Strony ustalają, że całościowe wynagrodzenie Wykonawcy za realizację niniejszej umowy wynosi

…………………………….… zł (brutto) zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Strony ustalają, że podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za świadczone usługi będą ceny

jednostkowe przedstawione w ofercie, wg faktycznych długości odśnieżanych i posypywanych chodników lub
ciągów pieszo-jezdnych, ilości zużytego materiału do zwalczania śliskości, ilości rzeczywistych godzin pracy ludzi
oraz wg ilości rozwiezionego materiału do zwalczania śliskości.
3. Poniższe ceny jednostkowe, zgodne z przedstawioną ofertą, będą stałe przez cały okres obowiązywania umowy i
zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia:
a)

Ciągnik o mocy silnika od 30 kM do 50 kM z pługiem zakończonym lemieszem gumowym wraz z
rozrzutnikiem

b)

-.......................... zł/km (brutto),

Ciągnik o mocy silnika od 30 kM do 50 kM z pługiem zakończonym lemieszem gumowym
-.......................... zł/km (brutto),

c)

Ciągnik (mikro) o mocy silnika do 25 kM z pługiem zakończonym lemieszem gumowym wraz z rozrzutnikiem
-.......................... zł/km (brutto),

d)

Ciągnik (mikro) o mocy silnika do 25 kM z pługiem zakończonym lemieszem gumowym
-.......................... zł/km (brutto),

e)

Ręczne odśnieżanie i posypywanie

f)

Rozwiezienie materiału zwalczającego śliskość zimową na wskazane miejsca

g)

-…………...…..… zł/r-g (brutto),

-……………..… zł/tona (brutto),
Mieszanka 3% soli drogowej niezbrylającej DR z piaskiem 02 wraz z kosztem jej przygotowania
i załadunkiem na środki lokomocji
-........................ zł/tona (brutto),
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h)

Mieszanka 30% soli drogowej niezbrylającej DR z piaskiem 02 wraz z kosztem jej przygotowania i
załadunkiem na środki lokomocji
-........................ zł/tona (brutto),

i)

Piasek 02 wraz z kosztem załadunku na środki lokomocji

- ....................... zł/tona (brutto).

§4
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na osobach i mieniu wyrządzone komukolwiek w związku
z prowadzonymi usługami w tym również z tytułu posiadania i korzystania z pojazdów.
2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również
osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
3. Ryzyko usług objętych umową wynikające z braku ubezpieczenia AC transportu i sprzętu Wykonawcy ponosi
Wykonawca.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest w każdy piątek do godziny 10:00 do przesłania raportu z wykonanych prac w
formie elektronicznej na adres wis@koscierzyna.gda.pl wg wzoru w formacie .xls przekazanego przez
Zamawiającego.
2. Wykonawca za wykonane usługi wystawiać będzie faktury na podstawie potwierdzonych kart zleceń lub kart
najmu sprzętu na końcu każdego miesiąca kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego
łącznie z dokumentami rozliczeniowymi, tj. wykazem długości odśnieżanych i posypywanych chodników lub
ciągów pieszo-jezdnych oraz wg ilości zużytego materiału, ilości rzeczywistych godzin pracy ludzi oraz wg ilości
rozwiezionego materiału potwierdzonych przez dyspozytora Zamawiającego (zestawieniem zbiorczym).
4. Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki w razie opóźnienia zapłaty faktury przez Zamawiającego.
§6
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy jeżeli:
 Wykonawca zaniecha wykonywania usług objętych przedmiotem zamówienia,
 Wykonywać będzie usługi nierzetelnie i niezgodnie z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z 30 dniowym wypowiedzeniem z ważnej przyczyny nie dającej się
przewidzieć w chwili jej zawierania.
§7
1. Ustala się wysokość kar umownych dla Wykonawcy:
 za nieterminowe przystąpienie do pracy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w wysokości 500 zł
(brutto) za każdą godzinę zwłoki,
 za usterki stwierdzone przez Dyspozytora akcji zimowej (niewykonywanie poleceń wydanych przez
Dyspozytora, np. ominięcie wskazanych miejsc, nieuzasadnione postoje w pracy pojazdów i ludzi, użycie
innego sprzętu lub materiału niż został zadysponowany) w wysokości 500 zł (brutto) licząc za każdą
zgłoszoną usterkę.
2. Za odstąpienie od realizacji podpisanej umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy.
3. W przypadku konieczności udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług będących przedmiotem
umowy innemu podmiotowi, w związku z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy lub jej rozwiązaniem przez
Wykonawcę w trakcie trwania sezonu zimowego, oprócz kar umownych wymienionych w pkt. 2 Wykonawca
pokryje:
- różnicę kosztów wykonania usług, jeśli koszty te w związku z udzieleniem zamówienia nowemu
podmiotowi byłyby wyższe niż wynikające z treści dotychczas obowiązującej umowy,
- 100% uzasadnionych kosztów przygotowania nowej umowy.
1.
2.

§8
Wszelkie zmiany umowy wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem ich nieważności.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy,
niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
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3.

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu zrealizowanej części umowy.

§9
W przypadku niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania odśnieżania lub posypywania przez Wykonawcę,
Zamawiający może skorzystać z usług innego Wykonawcy a kosztami obciążyć Wykonawcę, z którym została
zawarta umowa.
§ 10
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Powszechny, właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egz. otrzymuje
Wykonawca, a dwa egz. otrzymuje Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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