
Nr sprawy:ZDP.1.262.8.ZUD.2017 

1 
 

Zarząd Dróg Powiatowych 
w  Łosicach 
ul. Wiejska 3, 08-200  Łosice 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
PRZETARG NIEOGRANICZONY /USŁUGI/ 

 
 
 
Nazwa przedmiotu zamówienia: 
 

„ Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg 
powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych                    

w Łosicach w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019” 
  
 
 
Kod CPV : 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania 
                   90.63.00.00-2 - usługi usuwania oblodzeń 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
                              zatwierdzam: 

                                                              
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych 
                    w Łosicach 
 
                Leszek Budrewicz 
 

 
Łosice, październik 2017r. 



Nr sprawy:ZDP.1.262.8.ZUD.2017 

2 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
zawiera: 
 
Instrukcje dla Wykonawców oraz formularze załączników: 
Formularz - Załącznik nr 1 - Oferta; 
Formularz - Załącznik nr 1a,1b,1c,1d - Kosztorys ofertowy; 
 
Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału                        
w postępowaniu: 
Formularz - Załącznik nr  2 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia                     
z postępowania; 
Formularz - Załącznik nr  3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału                       
w postępowaniu; 
Formularz - Załącznik nr  4 - Wykaz usług (dotyczy części 1); 
Formularz - Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej.  
 
Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 6- Specyfikacja Techniczna 
 
Wzór umowy 
Załącznik nr 7 
 
Instrukcja dla Wykonawców 
 
1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO 
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach 
08-200 Łosice, ul. Wiejska 3 
tel. 83/359 02 32, fax 83/ 359 02 32 
e-mail: zdp@zdp.losice.pl,  
http:// www.zdp.losice.pl; www.zdp.nbip.pl  

Godziny urzędowania od 7.00 do godz. 15.00 
 
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
2.1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
oznaczone jest znakiem: ZDP.1.272.8.ZUD.2017  
 
3. TRYB POSTĘPOWANIA 
3.1. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.          
z 2017r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp,  a także wydane na podstawie niniejszej 
ustawy rozporządzenia wykonawcze. 
3.2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz 
art. 39-46  ustawy Pzp. 
3.3.Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 
3.4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu                   
o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks 
cywilny, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień  publicznych nie stanowią inaczej.  
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4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  
4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem 
dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach               
w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019. 
Kod CPV - 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania 
               - 90.63.00.00-2 - usługi usuwania oblodzeń 
4.2. Zamówienie obejmuje: 
1) Zwalczanie śliskości zimowej nawierzchni dróg według standardów ustalonych przez 
Zamawiającego, 
2) Odśnieżanie dróg na wezwanie Zamawiającego, według standardów zimowego utrzymania 
ustalonych przez Zamawiającego, 
3) Utrzymanie w gotowości sprzętu i środków transportowych przewidzianych do realizacji 
niniejszego zamówienia wraz z ich obsługą, 
4) Zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsług naprawczo – remontowych 
sprzętu i środków transportu przewidzianych do świadczenia usług, 
5) Świadczeniu usług przez Wykonawcę poprzez zaangażowanie posiadanego potencjału 
osobowo – sprzętowego i przekazanych przez Zamawiającego protokolarnie urządzeń do 
zwalczania śliskości zimowej  i odśnieżania tj. piaskarek i pługów – (dotyczy części nr 1  
zamówienia). 
6) Montaż, demontaż pługów i czołownic Wykonawca wykona we własnym zakresie              
i  na własny koszt zapewniając takie materiały jak: lampy reflektorowe, zawory powietrzne, 
przewody pneumatyczne, elektryczne i akumulatorowe, 
7) Przystosowanie koparko – ładowarki, ładowarki, równiarki, pojazdów samochodowych,  
ciągników z pługiem i ciągnika z rozsypywaczem do prac przy zimowym utrzymaniu dróg 
staraniem i na koszt Wykonawcy (dotyczy części nr 2-4 zamówienia). 
4.3. Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także 
niezwłoczne telefoniczne przekazywanie upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego 
informacji o: 
- aktualnym stanie przejezdności dróg, 
- czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych ciągach lub  
  odcinkach dróg, 
- zagrożeniach spowodowanych aktualnymi warunkami atmosferycznymi, 
- innych zdarzeniach na drodze. 
4.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w „Opisie przedmiotu 
zamówienia” niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
4.5. Zamówienie składa się z 4 zadań, które będą realizowane na terenie działalności Zarządu 
Dróg Powiatowych w Łosicach. 
4.6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 
4.7.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 
zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie  części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców. 
4.8. Specyfikacja nośników pługów lemieszowych i nośników piaskarek, równiarek: 

1. Przez nośnik do zamontowania piaskarki typ „Śnieżka” i pługa jednostronnego 
bocznego należy rozumieć pojazd samochodowy o ładowności  min. 8 ton -2 szt. 
2. Równiarki – należy rozumieć przystosowanie sprzętu do pracy z pługiem 
stalowym, lemieszowym czołowym.  
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3. Przez nośnik wraz z pługiem bocznym należy rozumieć pojazd samochodowy 
czteroosiowy z napędem 8x8.      
 

5. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JE ŻELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA  
SKŁADANIE OFERT CZ ĘŚCIOWYCH.  
5.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, Wykonawca może 
złożyć ofertę na dowolna liczbę części, z zastrzeżeniem, że dany sprzęt lub pojazd może 
być wskazany tylko w jednym zadaniu. 
 
5.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części: 
 
 
Część 1 -  świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem 
dróg w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019 -  nośnik piaskarki z  pługiem bocznym - 
szt. 1. 
Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: piaskarkę typu „Śnieżka”, pług 
jednostronny (boczny), mieszankę piaskowo - solną, natomiast Wykonawca zabezpieczy: 
nośnik tj. pojazd samochody o ładowności  min. 8 ton, załadunek mieszanki z Bazy 
Materiałowo-Sprzętowej w Łosicach ul. Wiejska 3. 
Czas załadunku mieszanki nie wlicza się do czasu pracy sprzętu.  
 
Maksymalny czas/ ilość usług: praca: 
a/ zwalczanie zimowej śliskości – 250 godzin  
b/ odśnieżanie – 1000 kilometrów, 
c/ zwalczanie zimowej śliskości  i odśnieżanie – 100 godzin. 
 
Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg 
powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie 
Gminy Łosice, Olszanka i Huszlew w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019. 
Zamawiający zastrzega możliwość skierowania sprzętu również na inne odcinki dróg 
objęte planem zimowego utrzymania. 
 
Kod CPV- 90.63.00.00-2 -  usługi usuwania oblodzeń 
               - 90.62.00.00-9 -  usługi odśnieżania 
 
Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy 
do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia 15 października 2018 
roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku. 
 
 
Część 2 – świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 
2017/2018 i 2018/2019  – nośnik wraz z pługiem bocznym  – szt. 1  
Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: pojazd samochodowy z napędem min. 
8x8 wraz z pługiem bocznym. 
 
Maksymalna ilość usług: praca: 
a/ odśnieżanie  – 200 godzin.  
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Świadczenie  usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem 
zimowego utrzymania, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na 
terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019.  
 
Kod CPV: 90.62.00.00-9- usługi odśnieżania. 
Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy 
do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia 15 października 2018 
roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku. 
 
Część 3 – świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 
2017/2018 i 2018/2019  – równiarka - szt. 1 
Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: równiarkę z pługiem stalowym, 
lemieszowym czołowym. 
Maksymalny czas usług: praca: 
a/ odśnieżanie  – 100 godzin. 
 
Świadczenie  usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem 
zimowego utrzymania, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na 
terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019.  
 
Kod CPV: 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania. 
 
Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy 
do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia 15 października 2018 
roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku. 
 
Część 4 – świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 
2017/2018 i 2018/2019 - ładowarka o pojemności łyżki min. 5,0 m3 – szt. 1  
Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: ładowarkę o pojemności łyżki                 
min. 5,0 m3. 
Maksymalny czas usług: praca:  
a/ odśnieżanie  – 200 godzin. 
 
Świadczenie  usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem 
zimowego utrzymania, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na 
terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2017/2018 i 2018/2019.  
 
Kod CPV: 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania. 
 
Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania umowy 
do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia 15 października 2018 
roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku. 
  
 
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
6.1. Termin realizacji zamówienia obejmuje sezon zimy 2017/2018 tj. od dnia podpisania 
umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku, w sezonie zimy 2018/2019 tj. od dnia                             
15 października 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku. 
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7. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1pkt 12-23 ustawy Pzp. 
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 
1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku              
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym 
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
       Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku 
       w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym 
       zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
3) Zdolności technicznej lub zawodowej.  
      Wykonawca wykaże, że wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem  
       terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym  

           okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na świadczeniu usług przy zimowym  
       utrzymaniu dróg o wartości nie mniejszej niż 10 000 zł. brutto (dotyczy części 1) 
       Dla pozostałych części: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania  
       oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania  
       warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków 
       udziału w postępowaniu. 

3.  Wykonawca może w celu potwierdzenia warunków, w stosownych sytuacjach oraz                  
w odniesieniu konkretnego zamówienia, lub jego części,  polegać na zdolnościach 
technicznych  lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączącego go z nim stosunków prawnych.  

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do  dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust.1. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia  powinni wykazać, że 
warunki określone w pkt 2 ppkt 3 nn. rozdz. spełniają łącznie (składając wspólną ofertę).  

   
8. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 
9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
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10. Zamawiający dokonana oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu                  
na podstawie oświadczeń  lub  dokumentów, o których mowa w pkt 8, na zasadzie spełnia – 
nie spełnia. 
11. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy w zakresie podstaw określonych 
w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  
 
 
8. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU WST ĘPNEGO POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

1. Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 24aa. 

2. W celu oceny spełnienia warunków, udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik 2).  
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
oświadczenie takie składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

2) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela wykonawcy o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu określonych w rozdz. 8 SIWZ  (Załącznik 3).  
UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
oświadczenie może być złożone wspólnie. 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 11 w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji,                     

o której mowa w art. 86 ust. 5, wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie                  
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w ust 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji                   
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
1. Dokument, który Wykonawca składa w postępowaniu w celu potwierdzenia braku podstaw 
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 

1)  oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej (Załącznik 5);  

UWAGA: Informację Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej składa każdy                                
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 
9. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJ ĄCEGO                        
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY 
PZP 
 

1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca 
załączy   następujące dokumenty i oświadczenia: 
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1) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały 
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmioty, na rzecz którego usługi były wykonywane,                              
(dotyczy części 1) (Załącznik 4). 
  

W sytuacji, gdy Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału                           
w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, zobowiązany jest 
udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                              
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania  
zamówienia (oryginał).   

Z treści dokumentu musi jasno wynikać:  
a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę, 

przy wykonywaniu zmówienia, 
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, 

jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu 
zamówienia. 
 

2) Oprócz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
zobowiązani są również dołączyć do oferty :  
a) dokumenty, z których będzie wynikało, że oferta podpisana jest przez osoby 

uprawnione (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie                      
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki), 

b) jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie będzie wynikało                         
z załączonego dokumentu należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub                    
w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 

c) Dokument potwierdzający wniesienia wadium (dotyczy części 1). 
3) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do 

oferty należy dołączyć, dokument ustanawiający pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego zgodnie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli 
oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający będzie żądał przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. 

 
4) Formularz oferty, kosztorysy ofertowe, oświadczenia należy złożyć w formie oryginału. 

Natomiast pozostałe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.  

5) Dokumenty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń 
woli.  

6) Pełnomocnictwa należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.  
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10. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO              
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB 
DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI  
1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w 

języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (nr faksu: 83/ 359 02 32) lub 
drogą elektroniczną (adres e-mail: zdp@zdp.losice.pl) z uwzględnieniem pkt 3nn. 
rozdziału. 

3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz  oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań 
określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 

4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub 
adres e-mail podany przez Wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 

6. Adres do korespondencji: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 
08-200 Łosice,  nr faksu: 83 / 359 02 88, e-mail: zdp@zdp.losice.pl 

7. Uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są :  
   - sprawy merytoryczne  - Marek Fedorowicz   
   - sprawy proceduralne  - Małgorzata Stefanowicz  

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres Zamawiającego. 

9. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 
na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek                              
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,                
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a także zamieści na stronie 
internetowej, na której zamieszczono SIWZ. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 
Zamawiającego. 

12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający zamieści na stronie 
internetowej. 

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia                           
o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

14. Jeżeli zmiana treści SIWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 
Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany            
w art. 38 ust. 4a ustawy Pzp oraz jeżeli będzie to konieczne przedłuży termin składania 
ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Pzp. 
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11. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM  
1. Wykonawca wymaga wniesienia wadium 

Dla części 1 w kwocie: 1 800,00 zł. (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych, 00/100),  
w jednej z następujących form: 
 1)   pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3)   gwarancjach bankowych; 
4)   gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa  w  art. 6 b ust. 5 pkt 

2  ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240).   

2.  Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zarządu Dróg 
Powiatowych w Łosicach  nr 29 8038 0007 0010 1185 2000 0040 w Banku 
Spółdzielczym w Łosicach. Wadium wnoszone w formie pieniężnej musi wpłynąć przed 
upływem terminu składania ofert na wskazany rachunek  z dopiskiem - Wadium –
„ZIMA – Cz ęść 1”  

3. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężnej należy dołączyć do oferty w oryginale.         
Wniesione wadium w innej formie niż pieniężnej, dołączone w kopii traktowane będzie 
jak jego brak.  

4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, 
aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki 
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 

5. Wykonawców, którzy nie wnieśli wymaganego wadium wyklucza się z postępowania.  
 
12. TERMIN ZWI ĄZANIA Z OFERT Ą 
12.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się 
wraz z upływem terminu składania ofert. 
12.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na trzy dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 12.1., o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 
Przedłużenie terminu związania ofertą winno być wyrażone pisemnie. 
12.3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu. 
 
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
13.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
13.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może 
złożyć ofertę na wykonanie jednej lub kilku części, wybranych przez siebie spośród części 
wyszczególnionych w pkt 5.2. 
13.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
13.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” wraz z Kosztorysem ofertowym usług 
obejmującym pracę sprzętu. 
13.5. Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu należy złożyć: 
13.5.1.Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 niniejszej Specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, 
13.5.2.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających 
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się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu (oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), z której będzie wynikać 
przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy. 
13.5.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona 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 
wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony. 
13.6. 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. 
13.7. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści 
oraz opisu kolumn i wierszy. 
13.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej 
pod rygorem nieważności. 
13.9. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
13.10. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem musi być parafowane przez Wykonawcę, 
w przeciwnym razie nie będą uwzględniane. 
13.11. Strony oferty oraz oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy 
wymagane postanowieniami pkt 8 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców, powinny być trwale 
ze sobą połączone i kolejno ponumerowane z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 13.12. 
13.12. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty, zawierały informacje 
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, Wykonawca powinien je w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec. 
Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze 
sobą połączone i ponumerowane.  
Wymagane jest, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie  później niż w terminie składania ofert 
wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,     
o których mowa w  art. 86 ust.4.  
Zamawiający uzna iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w sytuacji 
gdy Wykonawca wykaże, że; 
1)  nie są one nigdzie upublicznione, 
2) posiadają wartość techniczną, technologiczną,  organizacyjną,  gospodarczą 
przedsiębiorstwa,  
3) wykonawca wykaże jakie podął niezbędne działania w celu  zachowania poufności.  
Sam fakt  włożenia informacji poufnych do osobnej koperty i obarczenie klauzulą 
„Tajemnica przedsiębiorstwa” nie wyczerpuje działania, których celem jest zachowanie 
poufności.  
 
13.13. Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egz. (oryginale). Ofertę należy umieścić             
w zamkniętym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu uniemożliwiającym 
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. 
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz 
zaadresowane na adres: 
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Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach 
08-200 Łosice, ul. Wiejska 3 

oraz opisane: 
„Oferta – Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 
administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 

2017/2018 i 2018/2019 część …….” 
„Nie otwierać przed dniem 23.10.2017r., godz. 10:00” 

13.14. Wymagania określone w pkt 13.11. ÷ 13.13. nie stanowią o treści oferty i ich 
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszystkie negatywne konsekwencje 
mogące wynikać z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę. 
13.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do 
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu 
oferty powinny być dostarczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta,       
a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe 
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
13.16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 
oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie 
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców związku z przygotowaniem i złożeniem 
oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie ponosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu 
względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 ustawy pzp. 
 
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
14.1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Powiatowych              
w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, 
w pokoju nr 7 do godziny 9:45 dnia 23.10.2017roku. 
14.2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Powiatowych           
w Łosicach, ul. Wiejska 3, w pokoju nr 9 w dniu 23.10.2017 roku o godzinie 10:00. 
14.3. Otwarcie ofert jest jawne. 
14.4. Oferta złożona po upływie terminu wyznaczonego pkt 14.1. zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
 
15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
15.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu 
zamówienia zawartego do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i wzorze 
umowy zawartym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, na formularzu, 
którego wzór stanowi Formularz nr 1a, 1b, 1c, 1d - Kosztorys ofertowy. 
15.2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania wszystkich czynności 
koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia: Zgodnie z załączonym formularzem            
Nr 1 i nr 1a, 1b, 1c,1d  - należy podać cenę jednostkową netto, wartość netto  i brutto i stawkę 
podatku VAT oddzielnie dla każdej części. 
15.3. Ceny jednostkowe oraz wszystkie wartości (wartość netto, wartość  brutto) należy 
podawać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Przyjmuje się matematyczną zasadę 
zaokrąglania tj. jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest większa lub równa 5 to drugą cyfrę po 
przecinku zwiększamy o 1. 
15.4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym 
obowiązują w sezonie zimowym 2017/2018.     
Ceny za następny sezon będą podlegały waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług 
konsumpcyjnych. 
15.5. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. Nr 97 
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poz. 1050 z późniejszymi zmianami, Zamawiający przy porównywaniu ofert będzie brał pod 
uwagę kwotę, którą będzie musiał zapłacić Wykonawcy z tytułu realizacji zamówienia. 
15.6. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 
obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
16. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ 
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH  
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
16.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty (oddzielnie dla każdej części zamówienia) 
Zamawiający stosować będzie:  
kryterium ceny - waga 60 %: 
kryterium termin płatno ści - waga 40% 
16.2. W zakresie kryterium - cena brutto  – (C) oferta może uzyskać maksymalnie 60 
punktów. 
Kryterium cena będzie rozpatrywana na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym 
kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:  
Każda oferta będzie oceniana (punktowana) według poniższego wzoru: 

 
Pco  = (Cn : Cb) x 100 x 60 % 

gdzie:  
Pco – punkty dla badanej oferty,  

Cn –  cena najniższa spośród ofert nie odrzuconych,  
Cb – cena badanej oferty,  

 
16.3. W zakresie kryterium – termin płatności faktury (rachunku) (T)  – będzie 
rozpatrywane  na podstawie długości terminu płatności faktury zadeklarowanego przez 
Wykonawcę w Formularzu oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie                         
40 punktów. 
Najkrótszy możliwy termin płatności faktury wymagany przez zamawiającego: 21 dni. 
Najdłuższy możliwy termin płatności faktury uwzględniony do oceny ofert: 30 dni. 
Liczba punktów w kryterium „Termin płatności faktury” zostanie przyznana według 
poniższego zestawienia:  
Ilość punktów w kryterium zostanie przyznana w następujący sposób: 
Termin płatności faktury (rachunku)  - do 30 dni  - 40,00 pkt, 
Termin płatności faktury (rachunku) – do 21 dni – 20,00 pkt 
16.4. Łączna uzyskana liczba punktów (Po) jest sumą punktów przyznanych w ramach 
każdego z podanych kryteriów wyboru oferty – Ceny (Pco) oraz termin płatności (T)                 
i obliczona zostanie według poniższego wzoru:    

 
Po = Pco + T 

gdzie:  
Pco  - punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium – cena brutto  
T- punkty dla badanej oferty uzyskane w zakresie kryterium – termin płatności faktury 
(rachunku),   
Po  - suma punktów dla badanej oferty uzyskane w poszczególnym kryterium. 
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16.5.  Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów Po. 
16.6. Jeśli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,                     
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną. 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 terminie określonym przez Zamawiającego ofert  dodatkowych. 
16.7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 
zaoferowane w złożonych ofertach. 
16.8.Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.                    
 
17. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ 
PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą 
17.1. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zamówienia odbywać się będą                          
w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Cena winna 
być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). 
 
18.  PRAWO ZAMAWIAJ ĄCEGO DO UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA            
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
18.1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których 
mowa w art. w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
18.2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich 
Wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert,  
2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
18.3. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, 
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 
zamówienia. 
 
19. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY 
19.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
20. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
20.1. Wykonawcę, którego ofertę wybrano Zamawiający powiadomi o terminie i miejscu 
zawarcia umowy. 
20.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu 
się decyzji o wyborze jego ofert, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego 
powinien przedłożyć: 
20.2.1. Umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za  
realizację zamówienia, w której Partner Wiodący będzie upoważniony do podejmowania 
zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz 
każdego z partnerów. 
20.3. O terminie złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 20.2. Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę pisemnie. 
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21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą 
WPROWADZONE DO TRE ŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 
21.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę  
najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa. 
21.2. Wraz z SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Wzór umowy na wykonanie 
Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł        
z nim Umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z załączonym wzorem – zał. Nr  8.  
21.3 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie                 
w formie Aneksu podpisanego przez Strony.  
21.4.  W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom przy czym 
zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć wyłącznie: 

1.1. zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, 
1.1. zmiany wynagrodzenia, w przypadku: 
 - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
  art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu  
  za pracę,  
- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
  zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub   
  zdrowotne,  

- jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia 
publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy umowy zawartej 
na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia  
w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony                           
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.   
 
 
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
22.1. Wykonawcom i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia 
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane                     
w Dziale VI przedmiotowej ustawy. 
                                                                                                          
23. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE AUKCJ Ę 
ELEKTRONICZN Ą 
22.1. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 
24. INFORMACJA O WYSOKO ŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU                        
W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. 
24.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 
25. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA 
25.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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26. OFERTY WARIANTOWE. 
26.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
27. UMOWA RAMOWA. 
27.1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
 
28. Zamawiający nie przewiduje stosowania art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 
 
29.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO.  

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  
2) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców. 

3) Konieczność zlecenia robót podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia,                         
w zakresie wskazanym w ofercie lub innym, wymaga akceptacji Zamawiającego po 
spełnieniu warunków określonych we wzorze umowy oraz podpisania aneksu do 
umowy. 

4) Jeżeli Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia będzie zmuszony do dokonania 
zmiany lub rezygnacji z podmiotu, na którego zasoby powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ww. ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót wymienionych w SIWZ z pomocą 
Podwykonawcy nastąpić może tylko i wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
na zasadach i warunkach określonych w art. 143b ustawy Pzp. 
 


