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Olsztyn, 29.09.2014 r. 

1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

 
1.2. Zamawiający: Gmina Olsztyn 

Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10,                                                         
42-256 Olsztyn, k. Częstochowy  
tel. 34 3285-076, fax. 34 3285-057, www.olsztyn-jurajski.pl 
 

1.3. Podstawa prawna: art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), dalej 
zwana „pzp”. 
 

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

2.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych  
w sezonach zimowych 2014/2015 i 2015/2016 na terenie gminy Olsztyn”  
o następującym charakterze: 

a) odśnieżanie dróg i ulic gminnych,  
b) posypywanie dróg i ulic gminnych, 
c) jednoczesne odśnieżanie i posypywanie dróg i ulic gminnych. 

 
2.2. Całość zamówienia została podzielona na 3 części.  

Część I  zamówienia „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy 
Olsztyn” obejmuje następujące miejscowości: Olsztyn, Odrzykoń, 
Skrajnica, Kusięta. Łączna długość dróg dla części I wynosi ok. 29 km. 

Część II zamówienia „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy 
Olsztyn” obejmuje następujące miejscowości: Turów, Przymiłowice, 
Bukowno.  Łączna długość dróg  dla części II wynosi ok. 26 km. 
 
Część III zamówienia „Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy 
Olsztyn” obejmuje następujące miejscowości: Zrębice I, Zrębice II, 
Krasawa, Biskupice. Łączna długość  dróg dla części III wynosi ok. 17 km. 
 
Razem ilość km dróg objętych zimowym utrzymaniem, na terenie Gminy 
Olsztyn wynosi : 72 km  
Podany powyżej kilometraż dróg jest orientacyjny, Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość wprowadzenia do ośnieżania dodatkowych odcinków 
dróg, weryfikacji ich długości. Podanie faktycznej ilości kilometrów 
zimowego utrzymania w/w dróg w okresie umownym nie jest możliwe do 
określenia – związane jest to z warunkami meteorologicznymi, 
niezależnymi od Zamawiającego.   

  
2.3. Mapa Gminy objęta zimowym utrzymaniem  dróg i ulic z podziałem na 

części zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ. 
   

2.4. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych należy wykonać wg standardu     
a) jezdnia odśnieżona na całej szerokości/minimalna szerokość 

odśnieżania 4, nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych, 
może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie 
utrudniającej ruchu: nie dopuszcza się występowania kolein 
głębszych niż 5 cm, 

http://www.olsztyn-jurajski.pl/
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b) posypywanie  mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 3:1 
na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki), 

c) odśnieżanie, posypywanie realizowane poprzez użycie sprzętu 
mechanicznego tj. sprzętu lekkiego (pługi, piaskarka), sprzętu 
ciężkiego (koparka, ładowarka itp.) 

2.5. Realizując zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) odśnieżania dróg i posypywania w sytuacji wystąpienia zjawiska 

śliskości zimowej lub nadmiernych opadów śniegu,     
b) zapewnienia we własnym zakresie materiału do posypywania dróg  

i ulic gminnych celem usunięcia śliskości zimowej tj. mieszanki 
piaskowo – solnej (3:1),   

c) prowadzenia stałych obserwacji warunków atmosferycznych  
i informowania Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań dla 
utrzymania dróg i ulic gminnych,  

d) bezwzględnego respektowania poleceń pracownika Urzędu Gminy 
Olsztyn odpowiedzialnego za bezpośrednie prowadzenie akcji 
zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania,  

e) potwierdzenia wykonania poleceń telefonicznych Zamawiającego, 
najpóźniej przy rozliczaniu zrealizowanych etapów usług,  

f) w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych w ciągu 
pół godziny podjąć akcje odśnieżania lub posypywania na drogach 
gminnych po telefonicznym ustaleniu z przedstawicielem 
Zamawiającego zakresu i rodzaju usług do wykonania, 

g) wykonania usługi również na polecenie dyspozytorów z MPK lub 
PKS, Policji oraz w oparciu o własną ocenę warunków pogodowych 
i sytuacji na drogach, ale po uprzednim uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego, 

h) dyżurowania przy telefonie przez cały czas realizacji umowy. 
i) stosowania wyłącznie pojazdów i maszyn drogowych 

zarejestrowanych oraz posiadających dopuszczenie do ruchu na 
drogach publicznych i wyposażonych w ostrzegawczy sygnał 
świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r w sprawie rejestracji                              
i oznakowania pojazdów (Dz. U. 2007 r. Nr 186, poz.1322 ze zm.  

j) zapewnienia w przypadku awarii pojazdu wykonującego usługi 
zastępczy pojazd spełniający wymagania zawarte w niniejszej 
SIWZ. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych 
dodatkowych kosztów.   

k) zapewnienia w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych warunków 
atmosferycznych (intensywne, długotrwałe opady śniegu, zawieje, 
zamiecie śnieżne) specjalistyczny sprzęt konieczny do likwidacji 
tych skutków w ramach zawartej umowy. Zamawiający również nie 
będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.  

 
2.6    Zastrzeżenia Zamawiającego  

a) O rodzaju świadczenia usługi – przykładowo: odśnieżanie kolejno 
posypywanie czy jednocześnie odśnieżanie z posypywaniem dróg, 
decyduje Zamawiający. 

b) Wykonawca który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany będzie przed 
podpisaniem umowy przedstawić deklarowany sprzęt do kontroli.  

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prawidłowości wykonania 
usługi polegających na kontroli grubości pozostawienia śniegu na jezdni, 
szerokość odśnieżania, ilość rozsypywanych środków oraz szerokość                     
i długość odcinków posypywanych materiałem uszorstniającym.                         
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W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
zamówienia Wykonawca ponosi kary pieniężne w wysokości określonej               
w umowie.  

d) Zaleca się, aby Wykonawca w celu zdobycia wszystkich informacji, które 
mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartość usługi zimowego 
utrzymania dróg, dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których 
będzie ona przeprowadzona. Wyklucza się możliwość roszczeń 
Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi.  

 
2.8.   Kody CPV: 90620000-9, 90630000-2  

 
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

3.1 Termin realizacji zamówienia obejmuje II sezony zimowe: 2014/2015  
i 2015/2016, nie dłużej niż do 30.04.2016 r. dla wszystkich trzech części 
zamówienia. 

3.2 Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia niekorzystnych 
warunków atmosferycznych realizacja usług może być przedłużona  
w stosunku do terminów określonych powyżej, zaś w przypadku braku 
opadów śniegu i mrozu termin może ulec skróceniu.  

 
4. INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT 
 

4.1. Niniejsza SIWZ oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być 
użyte jedynie w celu sporządzenia oferty. 
 

4.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi  
w niniejszej specyfikacji. 

 
4.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty. 
 

4.4. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:                            
P. Sylwia Mietkiewicz, P. Grzegorz Chamala tel. 34 328 50 76 wew. 27,                     
w godz. 7.30-15.00 – pracownicy Urzędu Gminy w Olsztynie, Plac 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 10. 
 

5. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
 
5.1. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz  informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 

pisemnie, faksem: 34 328 50 57 lub drogą elektroniczną 

smietkiewicz@olsztyn-jurajski.pl 

 

5.2. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje za pomocą faksu lub 

elektronicznie, zobowiązana jest na żądanie drugiej strony przekazującej 

dokument lub informację do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich 

otrzymania. 

 

5.3. Przekazanie za pomocą faxu, drogą elektronicznie dokumentów  

i informacji o których mowa powyżej uważa się za złożone w terminie jeśli 

mailto:smietkiewicz@olsztyn-jurajski.pl
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ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu  

i został niezwłocznie potwierdzony fakt jej otrzymania. 

 

5.4. Każdy oferent, który nabył specyfikację winien się z nią dokładnie 

zapoznać, a w razie wątpliwości dotyczących jej treści zwrócić się do 

Zamawiającego o wyjaśnienia. 

 

5.5. Pytania powinny być sformowane na piśmie, opatrzone nazwą  

i adresem oferenta i składane na adres Zamawiającego, bądź przesłane 

faksem. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 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. 

 

5.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków wpłynął 

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 5.5, lub 

dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo 

pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

 

5.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt. 5. 

 

5.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim 

wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania 

oraz umieści je na stronie internetowej: www.olsztyn.bip.jur.pl. 

 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają 
warunki z art. 22 ust. 1 pzp, dotyczące:  
 

6.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia (zał.  2 do SIWZ)  

6.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,   

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia (zał.  2 do SIWZ)  

6.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do 
wykonania zamówienia, 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 
dysponować technicznie sprawnymi jednostkami sprzętowymi 
gwarantującymi efektywne prowadzenie akcji zimowej (w przypadku 

http://www.olsztyn.bip.jur.pl/
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wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch 
lub więcej wykonawców ich potencjał techniczny będzie oceniany łącznie):  

 
Wymagana minimalna liczba jednostek sprzętowych:  
dla Części I: 
a) sprzęt lekki do odśnieżania – pług z elastyczną (gumową) listwą 
zgarniającą - 1szt.  
b) piaskarko-solarka lub sprzęt równoważny (dopuszcza się pługo-piaskarkę) 
– 1 szt.  
c) sprzęt ciężki do odśnieżania (spycharka lub ładowarka) – 1 szt.  
d) sprzęt do odśnieżania chodników (max. szerokość pługu 2,5 m) – 1 szt.  
dla Części II:  
a) sprzęt lekki do odśnieżania - pług z elastyczną (gumową) listwą 
zgarniającą - 1 szt.  
b) piaskarko-solarka lub sprzęt równoważny (dopuszcza się pługo -
piaskarkę)  – 1 szt.  
c) sprzęt ciężki do odśnieżania (spycharka lub ładowarka) - 1 szt.  
dla Części III: 
a) sprzęt lekki do odśnieżania - pług z elastyczną (gumową) listwą 
zgarniającą - 1 szt.  
b) piaskarko-solarka lub sprzęt równoważny (dopuszcza się pługo-piaskarkę)  
– 1 szt.  
c) sprzęt ciężki do odśnieżania (spycharka lub ładowarka) – 1 szt.  
Powyższe punktu 6.1.3 powinno wynikać z załączonego wykazu sprzętu            
wg załącznika nr 4  SIWZ.  
 
6.1.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą 
dysponować dla każdej części zamówienia (rejonu)  min. jednym kierowcą 
posiadającym odpowiednie uprawnienia tj. wymagana kategoria prawa jazdy, 
znajomość obsługiwanego sprzętu. Powyższy punkt należy opisać                     
w przekładanym wykazie osób wg załącznika nr 5 do SIWZ. 
 
Uwaga! 
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia 
Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami oraz 
odpowiednim sprzętem na każdy rejon oddzielnie. Niedopuszczalne 
jest dysponowanie tymi samymi osobami oraz tym samym sprzętem w 
różnych rejonach – akcja zima musi być prowadzona w sposób 
sprawny, zgodnie z wymaganymi standardami.  

 
6.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego 

warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie 

oświadczenia (zał.  2 do SIWZ)  

6.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Odpowiednie pełnomocnictwo należy załączyć do oferty  

w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Podmioty występujące 
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wspólnie ponoszą solidarne odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań.   

6.3. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie 

wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 

wykonawców. 

6.4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na 

zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń  

i dokumentów. 

6.5. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 

wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów,  

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 

albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia  

i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy lub 

którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia 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 dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych 

przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert. 

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO 

OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

 

7.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których 
mowa w art. 22 ust 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ)  należy przedłożyć: 

7.1.1. 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. 

7.1.2. Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,            
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług , kontrole 
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.  

7.1.3. Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

7.2.  W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust.1 ustawy, należy przedłożyć:   

7.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania art. 
24 ust.1 pzp. - załącznik nr 3 do SIWZ. 
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7.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

 
7.2. Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają odpowiednie dokumenty 
określone w § 4 ust. 1  pkt. 1,  ust. 2-4 oraz § 7 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów 
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Poz. 231). 
 

7.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania                       
o udzielenie zamówienia Wykonawca w okolicznościach, o których mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy przedkłada wraz z ofertą listę podmiotów 
należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r . o ochronie konkurenci i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 
331, późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej 
(w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być 
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich - wzór załącznik nr 6  
do SIWZ)  
 

7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie indywidualnie składają, 
dokumenty o których mowa w punktach od 7.2.1 do 7.2.2.  Oświadczenie 
Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w 
art. 22 ust. 1 ustawy „pzp” , konsorcjanci składają indywidualnie lub łącznie 
na jednym dokumencie, natomiast dokumenty, o których mowa w punktach 
od 7.1.1.do 7.1.3  mogą być złożone wspólnie. 

 
7.5. Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub 

kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone 
klauzurą „za zgodność z oryginałem” i poświadczone przez osoby 
uprawnione do reprezentowania firmy. Poświadczenie za zgodność  
z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację 
podpisu (np. z imienną pieczątką). W przypadku poświadczenia za 
zgodność z oryginałem dokumentów przez osoby(ę) nie wymienione(ą)  
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do 
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla osoby podpisującej.   
 

7.6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez 
wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 
jej prawdziwości.  
 

7.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz  
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  
 

7.8. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może 
polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                            
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tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia. Ww. zobowiązanie musi być przedstawione 
w oryginale.  
Zamawiający wymaga podania przez wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach 
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 tej ustawy. 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

9.1. Wymagania podstawowe. 
9.1.1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z wybranych 
przez siebie części zamówienia.  
9.1.2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej 
SIWZ. 
9.1.3. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty te części 
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom  
9.1.4. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 
wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby. 
9.1.5. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi 
bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli 
upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny 
wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną 
notarialnie kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego 
upoważnione. 
9.1.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 pzp. 

  
9.2. Forma oferty. 

9.2.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i 
format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do 
formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. 
9.2.2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do 
SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, 
maszynowo lub ręcznie. 
9.2.3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie 
wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku 
komputerowego lub maszynopisu. 
9.2.4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej 
przypadkowe zdekompletowanie. 
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9.2.5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane ręcznie bądź 
maszynowo/ komputerowo i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 
wykonawcy.  
9.2.6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub 
zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest 
to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę 
(osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione 
przez wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i 
datowane. 

 
9.3. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać: 

9.3.1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 
załącznik nr 1 do SIWZ; 
9.3.2. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy wymienione w pkt 7.1 oraz 7.2 niniejszej SIWZ  
9.3.3 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja 
o tym, ze wykonawca nie należy do grupy kapitałowej –  załącznik nr 6 do SIWZ   
9.3.4. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do 
podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu  
z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej; 
9.3.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 
 

9.4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert może zastrzec w ofercie 
(oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł 
ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
 
9.5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący: 

 <NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> 
 oferta w <TRYB POSTĘPOWANIA> 
 na <NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> 
 nie otwierać przed <DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT>  

Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności 
jej treści oraz zabezpieczająca jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

  
10.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 
10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z upływem 

terminu składania ofert. 
 
10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć 

termin związania 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.  
 

10.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu  ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe,  
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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 
najkorzystniejsza. 

  
10.4. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert 

zawiesza   bieg terminu związania z ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.   
 

11.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 
 

11.1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta,  
w terminie do dnia  10.10.2014 r., do godziny 10.00.   

 
11.2. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyżej terminie, bez 

względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu i 
zostaną (nie otwarte) zwrócone Wykonawcy. 

 
11.3. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, w sali sesyjnej, w dniu                
      10.10.2014 r., o godz. 10.30.  

 
11.3. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznym otwarciu ofert. W przypadku      

nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 
Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 
 

12.  SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 
 

12.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym   
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 

 
12.2. Do określenia łącznej szacunkowej kwoty oferty (w sezonach zimowych 

2014/2015 i 2015/2016)  na dana część zamówienia należy podać iloczyn  
jednostkowej stawki wynagrodzenia za wykonanie: 1 km usługi odśnieżania,               
1 km usługi posypywania drogi, 1 km usługi jednoczesnego odśnieżania i 
posypywania  oraz liczby kilometrów i zakładanej liczby objazdów.  

 
12.3.  Wykonawca w jednostkowych stawkach wynagrodzenia musi uwzględniać 
wszystkie koszty w szczególności:                                                                                                                                               

a) koszty utrzymania w sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do 
prowadzenia akcji  zimowej,  
b) koszty materiałów do posypywania dróg i ulic gminnych, 
c) koszty sprzętu lekkiego i ciężkiego,  
d) koszty załadunku materiału,  
e) koszty paliwa i oleju silnikowego,  
f) koszty przejazdów sprzętu niezwiązanych z bezpośrednim prowadzeniem akcji 
zimowej,  
g) dyspozycyjność operatorów sprzętu i osób odpowiedzialnych za prowadzenie 
akcji zimowej, 
h) koszty posiadania telefonu komórkowego. 
 

12.4. Cena jednostkowa netto podana w ofercie – nie ulega zmianie przez cały okres 
realizacji przedmiotu umowy (dwa sezony zimowe 2014/2015 oraz 2015/2016). 
Stawka brutto może uleć zmianie tylko w przypadku urzędowej zmiany stawki 
podatku VAT zaistniałej po dacie zawarcia umowy.  

 



 
 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia         12 
 

12.5. Wykonawca w formularzu ofertowym winien podać cenę jednostkową 
zawierającą podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.  

 
12.1. Cena oferty brutto dla każdej części z osobna będzie brana pod uwagę przez 

Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.  
 

12.2. Cena oferty należy podać w złotych polskich cyfrowo i słownie. 
 

13.  WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY 
 
13.1. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych 

ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  
o wprowadzeniu zmian  przed upływem terminu składania ofert. 

 
13.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich 

samych wymagań, jak składana oferta tj. w odpowiednio oznakowanej 
kopercie dodatkowo opatrzonej dopiskiem „ZMIANA”. 

 
13.3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z 

postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (według takich 
samych zasad, jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie 
„WYCOFANIE”. 

 
13.4. Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE” będą otwierane w pierwszej 

kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz 
zgodności ze złożonymi ofertami, koperty ofert wycofanych nie będą 
otwierane. 

 
13.5. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu 

oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian zostaną dołączone do oferty. 

 

14.  OCENA OFERT 

 

14.1. W odniesieniu do wykonawców, którzy spełnili postawione warunki 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów: 

 

Lp. Opis kryteriów oceny Waga 

1 Cena 100% 

 

14.2. Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób: 

Ocena kryterium „Cena” nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt, według 

wzoru matematycznego: 

 

Najniższa cena ofertowa / Cena oferty badanej x 100 pkt. 

 

14.3.  Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada 

wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona 
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jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyskała 

najwyższą liczbę punktów. 

 

14.4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę  

i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy 

złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych 

ofert zawierającym 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 określonym zgodnie z art. 94, po którego upływie umowa  

w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta; 

 

14.5. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy 

(firmy), siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz 

uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby  

i adresów wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny  

i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom  

w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację zostanie zamieszczona 

również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym  

w siedzibie Zamawiającego, niezwłocznie po dokonaniu tego wyboru. 

 

15.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ  WPROWADZONE 

DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

15.1. Z wybranym wykonawcą, zostanie podpisana umowa zgodna ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

15.2. Uwaga w załączniku nr 7 do SIWZ zawarte są klauzule dotyczące 

możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

które zostały również opublikowane w ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

 

17.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego  

w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp.  
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17.2. Po zakończeniu przetargu Wykonawca, który wygrał przetarg dopełni 

następujących formalności: zawrze umowę w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

17.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 

ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 

93 ust. 1 Pzp. 

 

18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

 

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku  

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. przysługują środki 

ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Pzp. 

 

19. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

19.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

 

19.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z wybranych 

przez siebie części zamówienia. 

 

20. INFORMACJE DOTYCZACE POWYKONAWCÓW  

 

20.1. Zamawiający dopuszcza wykonanie powyższego zamówienia publicznego 

przy pomocy podwykonawców.  

20.2. Zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie podwykonawstwa.  

20.3. W przypadku powierzenia zamówienia podwykonawcy Zamawiający żąda:  

-  wskazania przez Wykonawcę w ofercie tej części zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz  

- podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których 

zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 

2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,                   

o których mowa w art. 22 ust. 1.  

20.4. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczy podmiotu, 

na którego zasoby wykonawca powołał się na zasadach określonych         

w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału                

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

21. INFORMACJA O PRZEWIDZIANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH  

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniających, o których 

mowa w art.67 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy pzp. 
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22. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE 

UMOWE RAMOWĄ 

 

Zamawiający nie zamiera zawrzeć umowy ramowej.  

 

23. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ 

MINIMALNE WARUNKI JAKIMI MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

 

Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze 

najkorzystniejszej oferty.  

 

25. INFORMACJE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, JAKICH MOGĄ BYĆ 

PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ  

 

Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenie w PLN. Zamawiający nie przewiduje 

rozliczeń w walutach obcych. 

 

26. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW  

 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca 

ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

 

27. WYMAGANIA ZWIAZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA DOTYCZACE 

ZATRUDNIENIA OSÓB O KTÓRYCH MOWA W ART.29 UST.4 USTAWY PZP 

 

Zamawiający nie przewiduje stawiania wymagań związanych z realizacja zamówienia 

dotyczących zatrudniania osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.  

 

28. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ 

ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Adres poczty elektronicznej: smietkiewicz@olsztyn-jurajski.pl 

Adres strony internetowej: www.olsztyn-jurajski.pl 

mailto:smietkiewicz@olsztyn-jurajski.pl

