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

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY /USŁUGI/

Nazwa przedmiotu zamówienia:

„Wykonanie usług związanych z odśnieŜaniem dróg w sezonie zimowym
2010/2011 na drogach powiatowych administrowanych

przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach”

Kod CPV – 90.62.00.00-9 usługi odśnieŜania

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
                             zatwierdzam:

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
                    w Łosicach

                Leszek Budrewicz

Łosice, dnia 10.11.2010r.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zawiera:

Instrukcje dla Wykonawców oraz formularze załączników:
Formularz - Załącznik nr 1 Oferta;
Formularz - Załącznik nr 1a,1b,1c,1d,1e,1f Kosztorys ofertowy;

Formularze dotyczące spełniania przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu:
Formularz - Załącznik nr  2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu;
Formularz  - Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania;
Formularz - Załącznik nr  4 Potencjał  techniczny

Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 5 Specyfikacja Techniczna

Wzór umowy
Załącznik nr 6

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 88
http:// www.zdp@zdp.losice.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-1.343-11/ZUD/2010 z dnia 02.11.2010r.

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 (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą
Pzp,  a takŜe wydane na podstawie niniejszej ustawy rozporządzenia wykonawcze.
2.2. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz
art. 39-46  Prawa zamówień publicznych
2.3. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej
dalej  SIWZ.:
1)  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)
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2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.w sprawie rodzajów
dokumentów,  jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane  (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817),
3)  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie  średniego
kursu złotego w stosunku od euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych    (Dz. U. z 2009r. Nr 224, poz. 1796),
4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie kwot
wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. Nr 224, poz.
1795),
4)  Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz.1503
z późn. zm.), 8)  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t.j. z dnia 17 sierpnia 2006r.
(Dz.U. Nr 156, poz. 1118) z późn. zm.),
5)  Kodeks cywilny.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

4.1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odśnieŜaniem dróg w sezonie zimowym
2010/2011 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Łosicach.
Kod CPV – 90.62.00.00-9 usługi odśnieŜania

4.2. Zamówienie obejmuje:
1) OdśnieŜanie dróg na wezwanie Zamawiającego, według standardów zimowego utrzymania
ustalonych przez Zamawiającego,
2) Utrzymanie w gotowości sprzętu i środków transportowych przewidzianych do realizacji
niniejszego zamówienia wraz z ich obsługą,
3) Zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo – remontowej
sprzętu i środków transportu przewidzianych do świadczenia usług,
4) Świadczenie usług przez Wykonawcę poprzez zaangaŜowanie posiadanego potencjału
osobowo – sprzętowego i przekazanych przez Zamawiającego protokolarnie urządzeń
do  odśnieŜania tj. pługów lemieszowych jednostronnych lub dwustronnych.
5) MontaŜ, demontaŜ 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,
6) Przystosowanie równiarki do prac przy zimowym utrzymaniu dróg staraniem i na koszt
Wykonawcy (równiarka i pług czołowy stalowy Wykonawcy).

4.3. Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy naleŜy takŜe
niezwłoczne telefoniczne przekazywanie upowaŜnionym przedstawicielom Zamawiającego
informacji o:
- Aktualnym stanie przejezdności dróg,
- Czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonywania usług na poszczególnych ciągach lub
odcinkach dróg,
- ZagroŜeniach spowodowanych aktualnymi warunkami atmosferycznymi,
- Innych zdarzeniach na drodze.
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4.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Rozdziale 3 „Opis przedmiotu
zamówienia” niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4.5. Zamówienie składa się z 6 zadań, które będą realizowane na terenie działalności Zarządu
Dróg Powiatowych w Łosicach.

4.6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JE śELI ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA
SKŁADANIE OFERT CZ ĘŚCIOWYCH.

5.1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych, z zastrzeŜeniem,
Ŝe dany sprzęt lub pojazd moŜe być wskazany tylko w jednym zadaniu.

5.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części:
Część 1 – wykonanie usług związanych z odśnieŜaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011
– pług czołowy średni   - szt. 1.

Pług dwustronny stalowy i czołownica Zamawiającego, nośnik tj. samochód cięŜarowy
o napędzie  minimum  na dwie osie o ładowności min  12 ton (nośnik Wykonawcy.
Maksymalna ilość usług : praca:
a/ odśnieŜanie z prędkością przejazdu do 15 km/godz. – 100 godz. i 1500 km
b/ odśnieŜanie z prędkością przejazdu powyŜej 15 km/godz. – 4500 km

Wykonywanie usług związanych z odśnieŜaniem w sezonie zimowym 2010/2011 dróg
powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach.
Kod CPV: 90.62.00.00-9 -  usługi odśnieŜania.
Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2010/2011 tj. od dnia 25 listopada 2010 roku
do dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Część 2 – wykonanie usług związanych z odśnieŜaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011
– pług czołowy średni   - szt. 1.

Pług dwustronny stalowy i czołownica Zamawiającego, nośnik tj. samochód cięŜarowy
o napędzie  minimum  na dwie osie o ładowności min  12 ton (nośnik Wykonawcy.
Maksymalna ilość usług : praca:
 a/ odśnieŜanie z prędkością przejazdu do 15 km/godz. – 100 godz. i 1500 km
b/ odśnieŜanie z prędkością przejazdu powyŜej 15 km/godz. – 4500 km

Wykonywanie usług związanych z odśnieŜaniem w sezonie zimowym 2010/2011 dróg
powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach.
Kod CPV: 90.62.00.00-9 -  usługi odśnieŜania.
Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2010/2011 tj. od dnia 25 listopada 2010 roku
do dnia 15 kwietnia 2011 roku.
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Część 3 – wykonanie usług związanych z odśnieŜaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011
– równiarka - szt. 1.
Pług dwustronny stalowy i równiarka Wykonawcy.
Maksymalna ilość usług na jeden sprzęt: praca – 120 godz.
Wykonywanie usług związanych z odśnieŜaniem w sezonie zimowym 2010/2011 dróg
powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach.
Kod CPV: 90.62.00.00-9 -usługi odśnieŜania.
Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2010/2011 tj. od dnia 25 listopada 2010 roku
do dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Część 4 – wykonanie usług związanych z odśnieŜaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011
– równiarka - szt. 1.
Pług dwustronny stalowy i równiarka Wykonawcy.
Maksymalna ilość usług : praca – 120 godz.
Wykonywanie usług związanych z odśnieŜaniem w sezonie zimowym 2010/2011 dróg
powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach.
Kod CPV: 90.62.00.00-9 -usługi odśnieŜania.
Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2010/2011 tj. od dnia 25 listopada 2010 roku
do dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Część 5 – wykonanie usług związanych z odśnieŜaniem dróg w sezonie zimowym
2010/2011 – koparko - ładowarka lub ładowarka o pojemności łyŜki 1,0 -2,5 m3- szt. 1)
Koparko ładowarka lub ładowarka o pojemności łyŜki 1,0-2,5m 3Wykonawcy
Maksymalna ilość usług : praca – 150 godz.
Wykonywanie usług związanych z odśnieŜaniem w sezonie zimowym 2010/2011 dróg
powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach.
Kod CPV: 90.62.00.00-9 -usługi odśnieŜania.
Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2010/2011 tj. od dnia 25 listopada 2010 roku
do dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Część 6 - wykonanie usług związanych z odśnieŜaniem dróg w sezonie zimowym
2010/2011 - ładowarka o pojemności łyŜki 4,0-5,0 m3 – szt. 1
Ładowarka o pojemności łyŜki 4,0- 5,0 m3 Wykonawcy
Maksymalna ilość usług : praca – 150 godz.
Wykonywanie usług związanych z odśnieŜaniem w sezonie zimowym 2010/2011 dróg
powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach.
Kod CPV: 90.62.00.00-9 -usługi odśnieŜania.
Termin realizacji zamówienia – sezon zimy 2010/2011 tj. od dnia 25 listopada 2010 roku
do dnia 15 kwietnia 2011 roku.

6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

6.1. Termin realizacji zamówienia obejmuje sezon zimy 2010/2011 tj. od dnia 25 listopada
2010 roku do dnia 15 kwietnia 2011 roku.
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7. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych:

7.1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
7.1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
7.1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia.
7.1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.

7.2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych.

7.3. Zamawiający dokonana oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
na podstawie
oświadczeń  lub  dokumentów, o których mowa w pkt 8, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

7.4. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia.

7.5. Ponadto Wykonawca – stosownie do oferowanego zakresu zamówienia – musi spełniać
następujące szczegółowe warunki udziału tj. musi dysponować jednostkami sprzętu
i środkami transportu odpowiadającymi wymaganiom określonym dla danej części w ilości
zgodnej z ofertą.

7.6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (spółki
cywilne/konsorcja), kaŜdy z warunków określonych w pkt. 7.1. winien spełniać, co najmniej
jeden z tych wykonawców, albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt
7.2. powinien spełniać kaŜdy z wykonawców samodzielnie.

8. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE POWINNI
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE
ART. 24 UST.1 USTAWY
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8.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a określonych w pkt 7.1. do oferty
naleŜy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

8.1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych          w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią
Formularza- Załącznik nr 2.
8.1.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 7.5. niniejszej instrukcji,
Wykonawcy winni przedłoŜyć informację o potencjale technicznym (Potencjał techniczny),
którym dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca na formularzu zgodnym z treścią
Formularza – Załącznik nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku
udostępnienia potencjału technicznego przez inne podmioty do oferty naleŜy dołączyć
pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do jego udostępnienia.
8.2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku
podstaw
do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych naleŜy do oferty
załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
8.2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zgodnie z treścią
Formularza- Załącznik nr 3.
8.2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru,       w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.
8.3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2.2. składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
jego upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
8.4. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3. zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
8.5. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złoŜonego przez Wykonawcę
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Zamawiający moŜe zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoŜonego dokumentu.
8.6. Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
zobowiązany jest udowodnić, Ŝe będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedkładając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
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8.7. Oświadczenia wymienione w pkt 8.1.1. i pkt 8.2.1., muszą zostać złoŜone w formie
oryginału. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, naleŜy złoŜyć w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność   z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 7.4. i 8.6., kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, są poświadczane za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę lub te podmioty.
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umoŜliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu
za zgodność z oryginałem).
Zamawiający zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złoŜona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła
wątpliwości,   co do jej prawdziwości.
8.8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
8.9. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia publicznego, w celu potwierdzenia spełnienia warunków
wymaganych od Wykonawców:
1) Oświadczenie wymienione w pkt 8.1.1. powinno być złoŜone w imieniu wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
2) Dokumenty wymienione w pkt 8.1.2. ÷ 8.1.3. powinien złoŜyć dowolny/dowolni
Wykonawca/y spośród wykonawców składających wspólną ofertę,
3) Oświadczenie wymienione w pkt 8.2.1. oraz dokumenty wymienione w pkt  8.2.2., albo
odpowiadające im określone w pkt  8.3. i 8.4., powinny być złoŜone przez kaŜdego
z wykonawców oddzielnie.

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń
I  DOKUMENTÓW, A TAK śE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA
SIĘ Z WYKONAWCAMI

9.1. Na podstawie art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie
Zamawiający dopuszcza równieŜ przekaz w/w dokumentów oraz informacji faksem, pod
warunkiem niezwłocznego ich pisemnego potwierdzenia (dostarczenia osobiście lub
niezwłoczne przesłanie drogą pocztową).
9.2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje faksem, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
9.3. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
9.4. Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SIWZ kierując
swoje zapytania na piśmie pod adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3,
08-200 Łosice-Dział Techniczny i Zamówień Publicznych.
Zamawiający dopuszcza równieŜ przekaz w/w zapytań faksem pod nr 83/ 359 02 88,
pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (dostarczenie
osobiście lub niezwłoczne przesłanie drogą pocztową).
9.5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŜ na
dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie
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treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9.6. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt  9.5., lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŜe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez
rozpatrzenia.
9.7. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa w pkt 9.5.
9.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe wszystkim Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a takŜe umieści na stronie
internetowej www.zdp.losice.pl,  na której udostępnił SIWZ.
9.9. W przypadku rozbieŜności pomiędzy treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą naleŜy przyjąć treść pisma
zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
9.10. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiający moŜe przed upływem terminu składania
ofert
zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ
Zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ,
a takŜe zamieści na stronie internetowej.
9.11. JeŜeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu będzie niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert
i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację na
stronie internetowej.
9.12. JeŜeli 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 Prawo zamówień publicznych oraz jeŜeli będzie to
konieczne przedłuŜy termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo zamówień
publicznych.
9.13. Zamawiający wyznacza Panią Małgorzatę Stefanowicz  do kontaktowania się
z Wykonawcami.
UWAGA:
Wykonawcy, którzy uzyskają niniejszą specyfikację ze strony internetowej Zamawiającego
lub w inny sposób i zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia, proszeni są o przesłanie
krótkiej informacji faksem na nr 83/359 02 88 zawierającej podstawowe dane firmy (nazwa,
adres, numer tel. i faksu).
Wykonawcy, którzy zgłoszą w ten sposób zamiar ubiegania się o udzielenie zamówienia będą
przez Zamawiającego bezpośrednio zawiadamiani o np.: zapytaniach, wyjaśnieniach
i zmianach dotyczących SIWZ, zwołaniu przez Zamawiającego zebrania wszystkich
wykonawców, przedłuŜeniu terminu składania ofert.

10. WADIUM

10.1. Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

11. TERMIN ZWI ĄZANIA Z OFERT Ą
11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin
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związania ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na trzy dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŜenie zgody na
przedłuŜenie terminu, o którym mowa w pkt 11.1., o oznaczony okres, nie dłuŜszy niŜ 60 dni.
PrzedłuŜenie terminu związania ofertą winno być wyraŜone pisemnie.
11.3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
12.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
12.2. Zamawiający dopuszcza moŜliwość składania ofert częściowych. Wykonawca moŜe
złoŜyć ofertę na wykonanie jednej lub kilku części, wybranych przez siebie spośród
części wyszczególnionych w pkt 5.2.
12.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
12.4. Ofertę stanowi wypełniony Formularz „Oferta” wraz z Kosztorysem ofertowym usług
obejmującym pracę sprzętu.
12.5. Wraz z ofertą, w tym samym opakowaniu naleŜy złoŜyć:
12.5.1.Oświadczenia i dokumenty, wymagane postanowieniami pkt 8 Instrukcji dla
Wykonawców,
12.5.2.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających
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 moŜe być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu zawarcia umowy.
12.5.3. 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 złoŜonych
wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do
wykonania, których pełnomocnik jest upowaŜniony.
12.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę upowaŜnioną 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.
12.7. 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.
12.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaŜności.
12.9. KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
12.10. KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŜde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem musi być parafowane przez Wykonawcę,
w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
12.11. 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 zastrzeŜeniem sytuacji
opisanej w pkt 12.12.
12.12. 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. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje
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podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert tj. informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
12.13. Ofertę naleŜy sporządzić i złoŜyć w 1 egz. (oryginale). Ofertę naleŜy umieścić
w zamkniętym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu uniemoŜliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz
zaadresowane na adres:

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

oraz opisane:
„Oferta - Wykonanie usług związanych z odśnieŜaniem  dróg w sezonie zimowym

2010/2011 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Łosicach”

„Nie otwierać przed dniem 18.11.2010, godz. 10:00”
12.14. Wymagania określone w pkt 12.11. ÷ 12.13. nie stanowią o treści oferty i ich
niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty. Wszystkie negatywne konsekwencje
mogące wynikać z niezachowania tych wymagań będą obciąŜały Wykonawcę.
12.15. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany do
złoŜonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu
oferty powinny być dostarczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem niewaŜności przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta,
a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
12.16. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złoŜeniem
oferty, niezaleŜnie od wyniku postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców związku z przygotowaniem i złoŜeniem
oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie ponosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
względem Zamawiającego, z zastrzeŜeniem art. 93 ust.4 Ustawy.

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

13.1. Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Powiatowych
w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice,
w pokoju nr 7 do godziny 9:45 dnia 18.11.2010roku.
13.2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – Zarząd Dróg Powiatowych
w Łosicach, ul. Wiejska 3, w pokoju nr 9 w dniu 18.11.2010 roku o godzinie 10:00.
13.3. Otwarcie ofert jest jawne.
13.4. Oferta złoŜona po upływie terminu wyznaczonego pkt 13.1. zostanie zwrócona
Wykonawcy bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
14.1. 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,1e,1f - Kosztorys ofertowy.
14.2. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania wszystkich czynności
koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia:
14.3. Zgodnie z załączonym formularzem Nr 1 i nr 1a, 1b, 1c,1d,1e,1f- naleŜy podać cenę
jednostkową brutto, wartość brutto i stawkę podatek VAT oddzielnie dla kaŜdej części.
14.4. Cena jednostkowa oraz wszystkie wartości (wartość brutto, cena ofertowa brutto)
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naleŜy podawać w złotych polskich z dokładnością do 1 grosza. Przyjmuje się
matematyczną zasadę zaokrąglania tj. jeŜeli trzecia cyfra po przecinku jest większa lub
równa 5 to drugą cyfrę po przecinku zwiększamy o 1.
14.5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym nie będą
zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.
14.6. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. Nr 97
poz. 1050 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przy porównywaniu ofert będzie
brał pod uwagę kwotę, którą będzie musiał zapłacić Wykonawcy z tytułu realizacji
zamówienia.
14.7. JeŜeli złoŜona 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.
14.8. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach
jednostkowych. Nie dopuszcza się stosowania upustów jako dodatkowej pozycji
kosztorysu ofertowego.

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
15.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty (oddzielnie dla kaŜdej części zamówienia)
Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
Cena oferty – 100% (100% = 100,00 pkt)
KaŜda oferta będzie oceniana (punktowana) według poniŜszego wzoru:

                                 Cena brutto oferty najtańszej
Ilość punktów =    ----------------------------------------   x 100 punktów
                                 Cena brutto oferty ocenianej

15.2. Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium moŜe uzyskać maksimum
100 punktów
15.3. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
15.4. Za najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
15.5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
15.6. JeŜeli, nie będzie moŜna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,
Ŝe zostały złoŜone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złoŜyli te oferty, do złoŜenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
15.7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyŜszych niŜ
zaoferowane w złoŜonych ofertach.

16. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOG Ą BYĆ
PROWADZONE ROZLICZENIA MI ĘDZY ZAMAWIAJ ĄCYM A WYKONAWC Ą

16.1. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Cena winna być podana
w polskich jednostkach pienięŜnych (złotych polskich i groszach).



Nr sprawy: ZDP-1.343-11/ZUD/2010

13

17.  PRAWO ZAMAWIAJ ĄCEGO DO UNIEWAśNIENIA POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
17.1. Zamawiający uniewaŜni postępowanie, jeŜeli wystąpi jedna z okoliczności, o których
mowa w art. w art. 93 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
17.2. O uniewaŜnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich
Wykonawców , którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert,
2) złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17.3. W przypadku uniewaŜnienia 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.

18. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO
WYKONANIA UMOWY
18.1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.

19. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
19.1. Wykonawcę, którego ofertę wybrano Zamawiający powiadomi o terminie i miejscu
zawarcia umowy.
19.2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po uprawomocnieniu
się decyzji o wyborze jego ofert, a przed podpisaniem umowy, na wezwanie Zamawiającego
powinien przedłoŜyć:
19.2.1. Umowę konsorcjum, stwierdzającą solidarną i niepodzielną odpowiedzialność za
realizację zamówienia, w której Partner Wiodący będzie upowaŜniony do
podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy i otrzymywania instrukcji
w imieniu i na rzecz kaŜdego z partnerów.
19.3. O terminie złoŜenia dokumentów, o których mowa w pkt 19.2. Zamawiający
powiadomi Wykonawcę pisemnie.

20. ISTOTNE DLA STRON postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy i wzór umowy,
jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach.

20.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa.
20.2. 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.
20.3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian w umowie w sytuacjach i na
warunkach opisanych w § 11 załączonego wzoru umowy.

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH
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WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
21.1. Wykonawcom i innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI przedmiotowej ustawy.


