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Bodki dnia 27.10.2014r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ)
PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o :
1.Ustawie lub Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013 , poz. 907 z późniejszymi zmianami);
2. SIWZ- należy przez to rozumieć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia;
3. Zamawiającym- należy przez to rozumieć Gminę Boćki , 17-111 Boćki;
4. Wykonawcy- należy przez to rozumieć osobę fizyczną , osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;
5. Osobie /osobach upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcynależy przez to rozumieć osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń, podpisywania
ofert, zawierania umów i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;
6. OWU – Ogólne Warunki Umowy.
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Boćki
ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki
województwo podlaskie
tel. : 85 731 96 10 (22)
faks: 85 731 96 12
strona internetowa: www.gminabocki.pl
e-mail: p.szymczuk@gminabocki.pl
Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późniejszymi zmianami)
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na
terenie Gminy Boćki
Zamówienie wg CPV: 90.62,00.00-9- usługi odśnieżania
TRYB POSTĘPOWANIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późniejszymi zmianami.) -podstawa prawna art. 39 Pzp.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z odśnieżaniem dróg gminnych pługami
i nośnikami Wykonawcy w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Boćki. Drogi, ulice należy
odśnieżać na całej szerokości jezdni, w miejscach zawiewanych wymagane są poszerzenia,
błoto pośniegowe należy usunąć na bieżącą nie dopuszczając do ich zamarznięcia.
Wymagane jest żeby do godziny 630 ulice były odśnieżone na całej szerokości jezdni, drogi
jednostronnie z wykonaniem mijanek na każdej trasie.
Akcję odśnieżania prowadzone będą równocześnie na pięciu trasach sprzętem Wykonawców
Przewidywana ilość objazdów tras w zależności od potrzeb. Średnia ilość objazdów tras przy
nieznacznych opadach śniegu 1, przy ciągłych opadach śniegu 2 w nagłych przypadkach 3
w ciągu doby.
Zamawiający podzielił zadanie na pięć części ( trasy) :
Część I. Trasa do odśnieżania dróg długości (ok.30 km) : tj. ul. m Dziecinne- dr. kr 19 + kol.
Boćki =. 3,5 km; od drogi kr.19 – Pasieka- Nurzec ( kol. Krasna Wieś, ul. w m Dubno,
Nurzec = 14,5 km ; Mołoczki- Śnieżki – gr. gm.(Gruzka) = 8,5 km; ul. w m. Sasiny - gr. gm.
Boćki ( Biełki ) = 3,5 km .
Część II. Trasa do odśnieżanie dróg długości (ok. 35 km) : tj. ulice w m Boćki + kol. =.
14 km ; Boćki – Bystre – kol. Bystre =15,5 km; Boćki – Starowieś = 5,5 km .
Część III Trasa do odśnieżania dróg o długości (ok. 31,5 km) :tj. Boćki – Wandalin = 9 km;
ulica w m. Wygonowo + kol. =8 km; Wygonowo – m. Piotrowo Krzywokoły = 4,5 km ;
Kol. Piotrowo Krzywokoły =. 4km ; od dr. Boćki ,Wygonowo – Chranibory – dr. gm. Boćki ,
Bystre = 6 km
Część IV Trasa do odśnieżania dróg o długości (ok.41,5 km) tj. Piotrowo Trojany–
Siekluki- Kol Siekluki=8,5 km; Kol .Andryjanki– Żołoćki– Sielc– Siedlece=12 km; Siedlece
Kol= 3,5 km ; Sielc– gr. gm.(Holonki)= 2,5 km, Sielc Kolonię=12 km;
Żołoćki– Wojtki-Kol= 3 km
Część V Trasa do odśnieżanie dróg o długości (ok 35km )tj. Jakubowskie Kol.– Skalimowo
= 15 km; Bodaczki – Kol. Bodaki = 13,5 km; Szumki– Wiercień– dr. pow. Boćki ,Starowieś
= 6,5 km
Zamawiający dopuszcza składania oferty na jedną lub kilka części ( I-V).
Wymagania ogólne:
1. Usługi wykonywane będą sprzętem będącym w dyspozycji Wykonawcy ,który powinien
być odpowiednio przystosowany i oznakowany.
2. Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze sprzętu muszą posiadać odpowiednie uprawnienia
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu
drogowego, pieszego w rejonie prowadzonych robót.
4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom . Zamawiający żąda podania w ofercie
nazwy (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 Pzp.

5. Wykonawca ponosi wobec osób trzecich pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń
wynikających z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania.
6. Zamawiający przewiduje skierowanie Wykonawcy do wykonania usług na innych
częściach (trasach) odśnieżania nie objętych podpisaną umową .
7. Zamawiający nie przewiduje płatności za czas dyżurów ,oczekiwań, remontów,
utrzymania sprzęty i operatorów w gotowości do odśnieżania- koszt należy wkalkulować w
cenę 1 godziny odśnieżania.
8. Zamawiający wymaga, aby łączność z Wykonawcą lub operatorami obsługującymi sprzęt
była dostępna przez całą dobę za pomocą telefonów stacjonarnych i komórkowych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na część ( I – V)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy - 30.04.2015r
III. ZMIANY I KOREKTY
Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te
są korzystne dla Zamawiającego w zakresie następującym:
1) zmiana podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w wypadku, kiedy
Wykonawca określi go co do tożsamości w ofercie;
2) zmiany zakresu podwykonawstwa:
3) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w sytuacji
gdy Wykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę na którego zasoby
powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b PZP, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału
winno być wykazane na:
a) dzień składania ofert w postępowaniu lub
b) dzień złożenia propozycji dokonania takiej zmiany, ( do wyboru przez Wykonawcę)
Sposób dokumentowania wymagań pozwalających wykazać ich spełnienie musi być
zgodny z wymogami SIWZ;
4) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
5) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy jeżeli uzna ,że nie
wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy.
Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej ( aneks) oraz pisemnego
wniosku jednej ze stron o zmianę wraz z uzasadnieniem.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnianie
warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. a także brak podstaw do
wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ,2 ustawy Pzp.
Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące:
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;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
tego warunku - załącznik nr 2 do oferty.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i
doświadczenie):
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu
tego warunku - załącznik nr 2 do oferty.
3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał
techniczny i kadrowy), tzn.:
Zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże ,że będzie dysponował
sprzętem na jedną część( trasę) : 1 nośnik tj.( ciągnik o mocy nie mniejszej niż 80 KM z
napędem na dwie osie lub samochód ciężarowy o ładowności pow. 9 ton z napędem co
najmniej na dwie osie lub inny sprzęt odpowiadający wymaganiom)
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o
spełnianiu tego warunku - załącznik nr 2 do oferty
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły:
„spełnia - nie spełnia" na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń wskazanych w
pkt. V SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia( zgodnie z art.
26 ust 2b Ustawy) w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę lub te podmioty oraz przedłoży wykaz tych podmiotów , a w przypadku
polegania na potencjał techniczny innych podmiotów, zobowiązanie powinno określać
również formę i trasę udziału tego podmiotu w realizacji zamówienia.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą,
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3,
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,
6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ
WSKAZUJĄCYCH NA BRAK PODSTAW DOWYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA.
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu należy do oferty
załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu , określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 Pzp ( wzór oświadczenia – załącznik nr 2
SIWZ). Oświadczenie to zobowiązany jest złożyć każdy z wykonawców, przedsiębiorców
będących wspólnikiem spółki cywilnej, członkiem konsorcjum z zastrzeżeniem, że oprócz
wymogu złożenia odrębnych oświadczeń przez każdego z wyżej wymienionych o spełnieniu
warunku określonego w treści art.22 ust.1 pkt1 Ustawy, mogą oni złożyć oświadczenie, że
łącznie spełniają warunki określone w art.22 ust.1 pkt 2,3,4 Ustawy.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonego w rozdziale IV
ust.1 pkt.1 SIWZ, - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ,o którym
mowa w rozdziale V ust.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
2) W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
Wykaz sprzętu jakimi będzie dysponował Wykonawca przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 3 SIWZ
2. W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ,2 Ustawy w
związku z art. 26 ust.2 Ustawy, Zamawiający żąda przedłożenia w treści oferty
następujących dokumentów ( podstawa prawna : §2 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
Dz.U.2013 poz.231)

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy – ( wzór
oświadczenia załącznik nr 4 SIWZ)
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji 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.
2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24
ust.2 pkt.5 , albo informację o tym , że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej –
załącznik nr 5 SIWZ
3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z
prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2) Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w miejscu siedziby lub zamieszkania wykonawcy nie wydaje się dokumentów, o
których mowa wyżej, wykonawca składa dokument zawierający oświadczenie w którym
wskazuje osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
Dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów, kopie dokumentów
dotyczące odpowiednio wykonawcy lub podmiotu są potwierdzane za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę lub podmiot.
VI. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w
punkcie V podpunkt 2 wskazujące brak podstaw do wykluczenia z postępowania, winny
zostać złożone przez każdego z nich.
Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia są członkowie
konsorcjum, a także wspólnicy spółki cywilnej.
Obowiązkiem wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest
ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.
Zamawiający może żądać od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, umowy regulującej ich współpracę a przypadku uznania ich oferty za
najkorzystniejszą dostarczenie takiej umowy jest obligatoryjne.

VII. WADIUM.
1 Wadium nie jest wymagane
VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.
1 Nie wymaga się
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedną lub kilka części
2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie lub w
postaci wydruku komputerowego), zapewniającej pełną czytelność jej treści.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu 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)
uprawnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być
podpisane przez wszystkie te osoby.
5. Uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli uprawnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego uprawnione. Pełnomocnictwa składane
przez Wykonawcę wraz z ofertą muszą być przedstawione w formie oryginałów lub
notarialnie poświadczonych kopii. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj
czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik.
6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferta i załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim i muszą mieć formę
pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
8. Zaleca się, aby całość oferty wraz z załącznikami była złożona w formie uniemożliwiającej
jej przypadkowe zdekompletowanie.
9. 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.
10. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być
złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę/osoby
uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, przy pomocy których wykonawca wykazuje spełnianie warunków,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości.
13. Kompletna oferta musi zawierać:

a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszej SIWZ Jeżeli zamawiający zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w złożonej ofercie, którą część przedmiotu
zamówienia powierzy podwykonawcy.
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,
c) Wykaz sprzętu jakimi Wykonawca będzie dysponował przy realizacji zadania sporządzony
na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ
d) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg załącznika nr 4 do niniejszej SIWZ,
e) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej- załącznik
nr 5
f) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia
g) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy oferta i/lub inne dokumenty podpisane
są przez Pełnomocnika/Pełnomocników Wykonawcy,
h) 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,
14. Wykonawca wydzieli z oferty dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art.11 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003,Nr
153,poz.1503 z późniejszymi zmianami). Dokumenty te należy złożyć w ofercie w
nieprzezroczystej, zaklejonej kopercie z dopiskiem ”POUFNE- tylko do wglądu komisji
przetargowej” W przypadku braku powyższego, Zamawiający uzna, że wszystkie informacje
złożone w ofercie są w pełni jawne. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których
mowa w art.86 ust.4 Ustawy.
15. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiany oraz wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu do składania ofert
16. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu według
zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty zawierające
zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku kilku zmian,
kopertę należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR…”
17. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
podpisanego przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia
oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty
(odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej
i jeśli to konieczne – pełnomocnictwo). Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, zgodnie z art. 632 Ustawy z dnia 23 kwietnia
1964r. -Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.).
2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie
wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z
tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia
3. Wykonawca ustali cenę jednostkową za 1 godzinę odśnieżania w cenę należy wkalkulować
koszt: ( paliw, obsługi sprzętu , dyżurów , oczekiwań , remontów , dojazdów do siedziby
zamawiającego itp.)

4. Ceną oferty jest cena jednostkowa( brutto) 1 godziny odśnieżania wymienioną w
Formularzu Oferty.
5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w
ogólnych warunkach umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6 SIWZ
XI. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OCENY.
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z
niniejszego postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich
znaczenie: Cena jednostkowa za 1 godzinę odśnieżania
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium
1) Cena ( C) 100 %
3. Kryterium „cena oferty brutto" będzie rozpatrywana na podstawie ceny jednostkowej
(brutto) podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W kryterium zostanie
zastosowany następujący wzór:
Oferowana cena minimalna brutto
C = --------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Cena badanej oferty brutto
4. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia tym Wykonawcy (Wykonawcom), którzy
uzyska najwyższą ilość punktów.
5. Jeżeli Zamawiający nie może 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.(art.91 ust.5 Ustawy)
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2014r do godz.
10.00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3,
17-111 Boćki w sekretariacie Urzędu.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert.
3. Kopertę należy opisać w następujący sposób:
Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki
z dopiskiem: „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Boćki „
- nie otwierać przed dniem 12.11.2014 r. godz. 10.10.
4. Ofertę złożoną po terminie, wskazanym w ust.1, Zamawiający niezwłocznie zwraca
Wykonawcy.
5. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2014r. o godz. 10.10 w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Boćki.
6. Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek
Zamawiający przekazuje informację na temat kwoty jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia jak również informację określone w art.86 ust.4 Ustawy.
7. Zamawiający zapewni wgląd do ofert od chwili ich otwarcia na podstawie pisemnych
wniosków do Kierownika Zamawiającego- Wójta Gminy Boćki. Kierownik Zamawiającego
ustali datę wglądu i jego termin w kolejności złożonych wniosków i poinformuje o

powyższym wnioskodawców. Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie
Zamawiającego.
8. Wnioskodawca ma prawo wglądu do złożonych ofert, z wyjątkiem dokumentów
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
XIII. SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności
przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i
informacji.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie
oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji - oferta zostanie przez Zamawiającego
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) ustawy Pzp.
3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem
Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko,
siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo
miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom;
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone podając uzasadnienie faktyczne
i prawne;
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którym upływie umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Informacja o wyborze oferty przesłana do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako
najkorzystniejszą zawierać będzie poza danymi, określonymi w ust. 1, miejsce i termin
zawarcia umowy.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego rozdziału, Zamawiający
zamieszcza niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie nie krótszym
niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub pocztą elektroniczną, albo 10 dni jeżeli
zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia
publicznego przed upływem wymienionego terminu jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego:
1) została złożona tylko jedna oferta;
2) nie odrzucono żadnej oferty;
3) nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
5. W wypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia
umowy, zastosowanie mieć będzie przepis art. 94 ust. 3 Ustawy.

XV. ZWIĄZANIE OFERTĄ.
1. Wykonawcy będą związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.
2. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XVI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z
WYKONAWCAMI
ORAZ
PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZEŃ
LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski , zawiadomienia , zapytania do SIWZ oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z
zastrzeżeniem Rozdziału IX ust.3
2. Korespondencję do Zamawiającego, Wykonawcy przekazują w dni powszednie. Godziny
pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 :
2. Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przesyłają oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informację faksem lub drogą elektroniczną , każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania ( podstawa prawna : art.27 ust.2 Ustawy).
3. Adres do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną- p.szymczuk@gminabocki.pl
Zamawiający nie dopuszcza przesyłania korespondencji na inny adres e-mail
Zamawiającego
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
udzieli wyjaśnień zgodnie z zapisami art. 38 ustawy Pzp tj. nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przyszłe zobowiązania wykonawców są zawarte w ogólnych warunkach umowy
stanowiącym załącznik nr 6do SIWZ. Przyjęcie warunków przetargu i złożenie oferty jest
równoznaczne z przyjęciem proponowanych warunków umowy.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki prawne przewidziane w Dziale VI
Ustawy (art. 179 – 198 Pzp).
2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności,
do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy przysługuje odwołanie
do Prezesa Izby. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli nie zawiera braków
formalnych i uiszczono wpis, o którym mowa w art. 187 Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec:
1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego.

4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia w formie faksu, albo w terminie
10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż faksem.
5. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi
się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej www.gminabocki.pl.
Zamawiający w tym przypadku może przedłużyć termin składania ofert. W przypadku
wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą
ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
6. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia,
2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Uznaje się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu. W przypadku przesłania
odwołania faksem należy niezwłocznie potwierdzić jego wniesienie pisemnie w formie
oryginału kopii lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii.
9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu (art. 198 Pzp).
10. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołana poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy, na które
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. W przypadku uznania zasadności
przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności
zaniechanej informując o tym Wykonawców w formie pisemnej lub faksem
(po przesłaniu faksem Zamawiający niezwłocznie przesyła oryginał informacji) bądź jeżeli
powyższe dotyczy opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału
w postępowaniu zamieszcza na stronie internetowej www.gminabocki.pl.
Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr2
3.Wykaz sprzętu jakimi dysponuje Wykonawca – załącznik nr 3
4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4
5 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej- załącznik
nr5
6.Ogólne warunki umowy
Zatwierdzam:
Wójt Gminy Boćki
mgr Stanisław Derehajło

Załącznik nr 1
Dr.271.7.2013
(pieczęć Wykonawcy)

OFERTA
do
GMINY BOĆKI ,17-111 Boćki ,ul. Plac Armii Krajowej 3
Dane Wykonawcy:
a) nazwa …………………………...............................................................................
b) adres (siedziba) ……………………………………………………………………...
c) REGON …………………………. NIP……………………………………..
d) telefon ……………………………….faks ……………………………………
1. Oferujemy : świadczenie usług nośnikiem / nośnikami ……szt. rodzaju: …………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….,
w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Boćki na trasie ( I, II, III ,IV, V)
CZĘŚĆ I- trasa do odśnieżania dróg o dł. ok.30 km: tj. ul. m Dziecinne – dr. kr.19 + kol. Boćki =
3,5 km; od drogi kr. 19 – Pasieka –Nurzec ( kol. Krasna Wieś , ul. w m Dubno ,Nurzec =14,5 km);
Mołoczki- Śnieżki –gr. gm.=8,5 km; ul. w m Sasiny + droga do gr. Gm. (Biełki)= 3,5 km
Usługi wykonamy sprzętem
rodzaju ( ciągnik, samochód , )

Nośnik
( typ i rodzaj)

Pług
(montowany
na nośniku
skośny
klinowy)

1 GODZINA ODŚNIEZANIA

Sposób
dysponowania
(własny, z
wynajmu itp.)

Cena
(netto)

Podatek
VAT …%

Cena
(brutto)

Słownie
(cena brutto)

Uwaga : wymagane nośniki „ ciągnik (moc co najmniej 80 KM) z napęd 2 osie ) ; samochód ciężarowe o ładowności pow. 9 ton z
napęd co najmniej na 2 osie lub inny spełniający wymaganiom”

CZĘŚĆ II:- trasa do odśnieżanie dróg o dł. ok. 35 km : tj. ulice w m Boćki + kol.= 14 km; Boćki –
Bystre –kol. Bystre = 15,5 km; Boćki –Starowieś=5,5 km
Usługi wykonamy sprzętem
rodzaju ( ciągnik, samochód
,inne)

Nośnik
( typ i rodzaj)

Pług
(montowany
na nośniku
skośny,
klinowy)

1 GODZINA ODŚNIEZANIA
Sposób
dysponowania
(własny, z
wynajmu itp.)

Cena
(netto)

Podatek
VAT …%

Cena
(netto)

Słownie
(cena brutto)

Uwaga : wymagane nośniki „ ciągnik (moc co najmniej 80 KM) z napęd 2 osie ) ; samochód ciężarowe o ładowności pow. 9 ton z
napęd co najmniej na 2 osie lub inny spełniający wymagania „

CZĘŚĆ III- trasa do odśnieżania dróg o dł. ok. 31,5 km: Boćki –Wandalin=9 km; Wygonowo +
kol.=8 km; Wygonowo- wieś Piotrowo Krzywokoły= 4,5 km; Kol. Piotrowo Krzywokoły = 4 km; od
dr. Boćki , Wygonowo- Chranibory – dr. Gm. Boćki Bystre = 6 km
Usługi wykonamy sprzętem
rodzaju ( ciągnik, samochód
,inne)

Nośnik
( typ i rodzaj)

Pług
(montowany
na nośniku
skośny,
klinowy)

1 GODZINA ODŚNIEZANIA
Sposób
dysponowania
(własny, z
wynajmu itp.)

Cena
(netto)

Podatek
VAT …%

Cena
(netto)

Słownie
(cena brutto)

Uwaga : wymagane nośniki „ ciągnik (moc co najmniej 80 KM) z napęd 2 osie ) ; samochód ciężarowe o ładowności pow. 9 ton z
napęd co najmniej na 2 osie lub inny spełniający wymagania”

CZĘŚĆ IV - trasa do odśnieżania dróg o dł. ok. 41,5 km tj. Piotrowo Trojany-Siekluki – Kol.
Siekluki=8,5 km; Kol. Andryjanki-Żołoćki –Sielc–Siedlece = 12 km; Siedlece kol. dł.3,5 km;
Sielc –gr. Gm (Holonki) = 2,5 km; Sielc Kolonię = 12 km; Żołoćki –Wojtki – kol.=3 km
Usługi wykonamy sprzętem
rodzaju ( ciągnik, samochód
,inne)

Nośnik
( typ i rodzaj)

Pług
(montowany
na nośniku
skośny,
klinowy)

1 GODZINA ODŚNIEZANIA
Sposób
dysponowania
(własny, z
wynajmu itp.)

Cena
(netto)

Podatek
VAT …%

Cena
(netto)

Słownie
(cena brutto)

Uwaga : wymagane nośniki „ ciągnik (moc co najmniej 80 KM) z napęd 2 osie ) ; samochód ciężarowe o ładowności pow. 9 ton
z napęd co najmniej na 2 osie lub inny spełniający wymagania”

CZĘŚĆ V - trasa do odśnieżania dróg o dł. ok. 35 km tj. Jakubowskie Kol.- Skalicowo= 15 km;
Bodaczki- Kol. Bodaki= 13,5 km; Szumki – Wierceń – dr. pow. Boćki, Starowieś = 6,5 km
Usługi wykonamy sprzętem
rodzaju ( ciągnik, samochód
,inne)

Nośnik
( typ i rodzaj)

Pług
(montowany
na nośniku
skośny,
klinowy)

1 GODZINA ODŚNIEZANIA
Sposób
dysponowania
(własny, z
wynajmu itp.)

Cena
(netto)

Podatek
VAT …%

Cena
(netto)

Słownie
(cena brutto)

Uwaga : wymagane nośniki „ ciągnik (moc co najmniej 80 KM) z napęd 2 osie ) ; samochód ciężarowe o ładowności pow. 9 ton
z napęd co najmniej na 2 osie lub inny spełniający wymagania”

Termin realizacji zamówienia: ……………………

Jednocześnie dysponujemy (koparką samobieżną ) w razie konieczności świadczenia
usług na w/w trasach usługę Wykonam / wykonamy za cenę 1 roboczo-godziny (
brutto)……………………………zł
Oferta zawiera wszystkie wymagane przez zamawiającego dokumenty.
Jednocześnie oświadczamy, że:
-

będziemy polegać na potencjale technicznym)*, osobach zdolnych do wykonania zamówienia)*,
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystana z nich , zostaną dołączone po wyborze naszej oferty
- zapoznaliśmy się z SIWZ ( w tym z ogólnymi warunkami umowy) - uwag nie wnosimy
- usługę wykonamy z udziałem podwykonawców……………………………………………,
…………………………………………………………………………………………………:
którym zamierzamy powierzyć część zamówienia w zakresie )*
..................................................................................................................................................
W treści oferty zastrzegamy jako niejawne następujące dokumenty zawierające informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji oznaczone klauzulą „TAJNE”:
.............................................................................................................................................

.............................................
Podpis, pieczęd
osoby / osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

*niepotrzebne

skreślid

Załącznik Nr 2 do SIWZ
Dr.271.7.2014

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………..…………..
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………..
nr tel. ……………………… nr faks ………………..………e-mail …………..……………………..
OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na
terenie Gminy Boćki, w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas* firmy
oświadczam/oświadczamy*, że spełniam/ Wykonawca, którego reprezentuję spełnia, warunki
udziału zawarte w art. 22 ust 1 Ustawy tj.:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiada wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
............................., dnia ......................
.……....………………………………………..
(podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej)*
Oświadczam/my*, że w zakresie spełnienia warunków, o których mowa wyżej jako
Wykonawca polegam/nie polegam* na innych podmiotach w zakresie:
- wiedzy i doświadczenia*
- potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia*
- zdolnościach finansowych*:
Wykaz innych podmiotów:
1. ………………………………..
2. ………………………………..
(w załączeniu do niniejszego oświadczenia przedstawiam pisemne zobowiązanie tych
podmiotów)
Oświadczam, że w/w podmioty będą brał/ nie będą brały* udziału w realizacji części
zamówienia oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 Pzp.
............................., dnia ......................
.……....………………………………………..
(podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej)*
* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do SIWZ
Dr.271,7.2014
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………..…………..
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………..
nr tel. ……………………… nr faks ………………..………e-mail …………..……………………..

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na
terenie Gminy Boćki , w imieniu reprezentowanej przeze mnie/nas* firmy
oświadczam/oświadczamy*, że nie podlegam/nie podlegamy*
wykluczeniu z postępowania i nie ma podstaw do tegoż wykluczenia w okolicznościach
o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.
............................., dnia ......................
.……....………………………………………..
(podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej)*

Mając na uwadze zasady jawności prowadzonych postępowań w oparciu o Pzp wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
............................., dnia ......................

..……………………………………….
Podpis

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ
Dr.271.7.2014

Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………..…………..
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………..
nr tel. ……………………… nr faks ………………..………e-mail …………..……………………..

WYKAZ
sprzętu i środków transportu, którymi dysponuję lub będzie dysponował przy realizacji przedmiotu
zamówienia: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Boćki
Nośnik ( typ ,rodzaj )*

L.p




montowany pług
(skośny , klinowy )

Podstawa dysponowania
sprzętem ( własny z
wynajmu itp.)

Obsługa sprzętu

nośniki ( ciągniki o mocy nie mniejszej niż 80KM z napędem na 2 osie, samochody ciężarowe pow. 9
ton z napędem co najmniej na 2 osie. lub inny spełniający wymagania )
koparka – typ……………..
….…….data…………………

....................................................................
podpis osoby/ osób uprawniony do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik 3a
Dr.271.7.2013

.........................................................
pieczęć wykonawcy
ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY DO
DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW
Dotyczy: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Boćki
L.p.

Pełna nazwa podmiotu
oddającego do dyspozycji
niezbędne zasoby

Adres podmiotu

Numer
telefonu i
faksu

1.
Zobowiązuję (my) się do oddania na rzecz …………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)

Do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(wymienić zasoby)

…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(w przypadku oddania do dyspozycji zasobu potencjału technicznego, wskazać formę udziału podmiotu
trzeciego w realizacji zamówienia, np.: podwykonawstwo lub inne)

Miejscowość, .................................., dnia ...................................

...............................................................................
podpis osoby (ób) upoważnionej (nych)
do złożenia podpisu w imieniu podmiotu
oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby
................................................................................
podpis Wykonawcy lub jego upoważnionego przedstawiciela

Załącznik Nr 5 do SIWZ
Dr.271.7.2014
Nazwa Wykonawcy ………………………………………………………………………..…………..
Adres Wykonawcy ……………………………………………………………………………………..
nr tel. ……………………… nr faks ………………..………e-mail …………..……………………..

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
/ LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPTAŁOWEJ*
Oświadczam/my, że należę/nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi
zmianami).
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (wypełnić jeżeli Wykonawca
napisze w oświadczeniu, że należy do grupy kapitałowej):
1) …………………………………………………………….………………..
(nazwa podmiotu i adres)
2) …………………………………………………………….………………..
(nazwa podmiotu i adres)
3) …………………………………………………………….………………..
(nazwa podmiotu i adres)

............................., dnia ......................
..……………………………………….
podpis

grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani
w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;
przejęcie kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę
uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają
wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców. uprawnienia takie tworzą w szczególności:
a)
dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu,
także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na
podstawie
porozumień z innymi osobami, b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady
nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, c)
członkowie
jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy
zależnego), d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym
zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, e) prawo do całego albo do części
mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą
(przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 6 do SIWZ
Dr.271.7.2014

OGÓLNE WARUNKI UMOWY NR

/2014

zawarta w dniu ……………...2014r w Urzędzie Gminy Boćki pomiędzy Gmina Boćki,
17-111 Boćki , ul. Plac Armii Krajowej 3,NIP 543-20-67-060, Regon 050659220 zwaną dalej
Zamawiającym, reprezentowaną przez Wójta Gminy- Pan mgr Stanisław Derehajło
a ………………………………………………………………………………………………
… ……………………………………………………………………………………
NIP…..................................... Regon ......................................................................
zwanym dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez:………………………………
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późniejszymi zmianami.),
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuję do wykonania usług związanych
z odśnieżaniem dróg gminnych na terenie Gminy Boćki w sezonie 2014/2015
2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę sprzętem będącym w jego dyspozycji tj.
…………… w ilości …… szt. o mocy powyżej ………….z napędem na dwie osie z
zamontowanymi pługami ………………… , akcję odśnieżania prowadzona będzie na
trasie……………………………… – zgodnie z ofertą wykonawcy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) utrzymania jednostek sprzętowych w stanie gotowości, tak aby na każde zgłoszenie
Zamawiającego ,Wykonawca mógł przystąpić do odśnieżania w ciągu 1 godziny bez względu
na dzień tygodnia, w przypadku nocnych opadów śniegu , prace związane z odśnieżaniem
prowadzone będą tak , że do godziny 630 ulice będą odśnieżone na całej szerokości jezdni,
drogi jednostronnie z wykonaniem mijanek na każdej trasie;
2) zapewnienia całodobowej łączność z Zamawiającym i operatami sprzętu ;
3) wyposażenia jednostki sprzętowe w telefony komórkowe i ponosić z tego tytułu opłaty;
4) wykonywania przedmiot umowy na podstawie otrzymanych zgłoszeń od Zamawiającego.
5) wykonywania usług pojazdami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu ,
odpowiednio oznakowanymi;
6) w przypadku awarii pojazdu przewidzianego do wykonywania przedmiotu umowy ,
natychmiast zapewni odpowiedni pojazd zastępczy tego samego typu , zgodnie ze złożoną
ofertą i wymaganiami zawartymi SST

7) operatorzy sprzętu to osoba/ osoby posiadająca odpowiednie uprawnienia , przeszkolenia
w zakresie obsługi sprzętu i bhp itp.;
8) operatorzy sprzętu codziennie informują zamawiającego o godzinie rozpoczęcia i
zakończenia akcji , prowadzić będą raporty pracy.
9) ponoszenia całkowitej odpowiedzialność i kosztów finansowe z tytułu szkód
wyrządzonych przez osoby wykonujące przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy, w
czasie wykonywania usługi – wobec Zamawiającego i osób trzecich
10) przestrzegania postanowień określonych w SST stanowiących zał. Nr 1 do niniejszej
umowy.
§3
Wykonawca oświadcza, iż cały zakres przedmiotu umowy wykona z udziałem
podwykonawców…………………………………….. / bez udziału podwykonawców ( treść
zostanie uzupełniona stosownie do postanowień zawartych w ofercie Wykonawcy)
§4
1.Termin gotowości sprzętu Wykonawcy do prowadzenia odśnieżania dróg ustala się od
dnia podpisania umowy do 30.04,2015 r.
2.Wykonawca w terminie do dnia podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu
szczegółowy wykaz obsługi etatowej i rezerwowej nośników i sprzętu.
3.Na polecenie Zamawiającego termin usług może ulec wyprzedzeniu lub przedłużeniu
w wypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych .
§5
1. Ze strony Wykonawcy usługi nadzorować będzie: ………. …………………………..
2. Ze strony Zamawiającego nadzór nad realizacją postanowień umownych sprawować będzie
: ………………………………………………………….
§6
Strony ustalają następujące postanowienie organizacyjne:
1. Zamówienie na świadczenie usług sprzętem Wykonawcy, Zamawiający składać będzie
telefonicznie przedstawicielowi Wykonawcy z określeniem ilości, miejsca i godziny
podstawienia na dzień następny i dni wolne od pracy.
1.1 W przypadku gdy zajdzie konieczność wykonania usługi w dniu składania zamówienia
Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt w ciągu max. 1 godzin od chwili zgłoszenia.
Prace przy odśnieżaniu dróg odbywać się będą na jedna zmianę w wymiarze godzinowym
zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku konieczności zastosowania pracy w
czasie wydłużonym lub pracy ciągłej , Wykonawca zastosuje pracę zmianową.
1.2 Za czas oczekiwań , dyżurów, remontów ,dojazdów do siedziby Zamawiającego
wynagrodzenie dla Wykonawcy nie przysługuje.
2.Potwierdzenie wykonanych usług dokonywać będzie przedstawiciel Zamawiającego lub
sołtys. pieczęcią w karcie drogowej operatora. Sposób prowadzenia dokumentacji usług
przez Wykonawcę określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna .

§6
1.Należność za wykonane usługi ustalana będzie jeden raz w miesiącu , po zakończeniu
miesiąca kalendarzowego w oparciu o cenę jednostkową (brutto) za 1 godzinę odśnieżania z
( z oferty) x ilości godzin odśnieżania potwierdzonych w kartach pracy sprzętu.
2.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymani faktury , wraz z
dokumentami odbioru wykonanych usług na wskazany rachunek bankowy na fakturze.
3.Płatnikiem za wykonane i odebrane usługi będzie : Gmina Boćki.
§7
Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:
1.Nie dotrzymanie przez Wykonawcę warunków umowy spowoduje naliczanie przez
Zamawiającego kar w wysokości :
a) 100,00 zł- za każdy dzień zwłoki w nie przystosowaniu jednostek do prowadzenia
odśnieżania dróg licząc od dnia podpisania umowy.
b) 10,00 zł- za opóźnienie podstawienia sprzętu do 1(jednej) godziny .
c) 20,00 zł- za każda następna godzinę opóźnienia podstawienia sprzętu.
d) 5.000,00 zł- w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy
2.Kary umowne wymienione w pkt. 1 b) i 1 c) nie będą liczone w przypadku awarii nośnika
lub sprzętu Wykonawcy przez okres 24 godzin od chwili awarii, jeżeli awaria była zgłoszona
dla Zamawiającego.
3.W przypadku wyrządzenia szkody na rzecz osób trzecich, powstałej z winy obsługującego
sprzęt biorącego udział w odśnieżaniu dróg, Wykonawca pokryje pełną wartość tej szkody.
4.Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za zwłokę w płatności rachunku po
terminie ustalonym w niniejszej umowie.
§8
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej części w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.Zamawiający zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp. przewiduje możliwość dokonania
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te
są korzystne dla Zamawiającego w zakresie następującym:
1) zmiana podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w wypadku, kiedy
Wykonawca określi go co do tożsamości w ofercie;
2) zmiany zakresu podwykonawstwa:
3) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy w sytuacji
gdy Wykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę na którego zasoby
powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b PZP, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Pzp. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż

wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Spełnienie warunków udziału
winno być wykazane na:
a) dzień składania ofert w postępowaniu lub
b) dzień złożenia propozycji dokonania takiej zmiany, ( do wyboru przez Wykonawcę)
Sposób dokumentowania wymagań pozwalających wykazać ich spełnienie musi być
zgodny z wymogami SIWZ;
4) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
5) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy jeżeli uzna ,że nie
wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z umowy.
Każda zmiana umowy może nastąpić jedynie za zgoda obu stron w formie aneksu.
§9
1. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej
Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron, właściwym do
rozpoznania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy jest sad właściwy miejscowo dla
Zamawiającego.
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
6. Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem:
Egz. Nr 1, 2 - Zamawiający,
Egz. Nr 3 - Wykonawca.
§ 10
Integralna część umowy jest :
1. Formularz ofertowy
2. SIWZ

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
dot. zadania : ,,Odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Boćki
pługami i nośnikami wykonawcy w sezonie 2014/2015”
I.
Przedmiot SST
1. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania
dotyczące wykonania i odbioru usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie
2014/2015.
II.
Rodzaj i zakres usług
1. Termin gotowości nośników i sprzętu Wykonawcy do prowadzenia odśnieżania dróg
ustala się od dnia podpisania umowy do 30.04.2015 r.
2. Zamówienie na sprzęt Zamawiający składać będzie telefonicznie przedstawicielowi
Wykonawcy z określeniem daty, godziny i miejsca podstawienia.
3. Wykonawca przystąpi do odśnieżania dróg w ciągu 1 godz. od chwili powiadomienia.
4. Praca przy odśnieżaniu dróg odbywać się będzie na jedną zmianę w wymiarze
godzinowym określonym obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W przypadku
konieczności pracy w czasie wydłużonym lub pracy ciągłej , Wykonawca
zobowiązany jest do stosowania pracy na dwie zmiany w ciągu doby.
5. W zależności od sytuacji na drogach Zamawiający może dokonać zmian rozpoczęcia
pracy .
6. Za dojazdy do siedziby Zamawiającego ,dyżury, remonty, oczekiwania
wynagrodzenie dla Wykonawcy nie przysługuje ,należy wkalkulować w cenie pracy 1
godziny odśnieżania.
7. Za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w miejscu prowadzonych robót
odpowiada Wykonawca.
III.
Sprzęt
Sprzęt przeznaczony do zimowego utrzymania na drodze pod ruchem Wykonawca na
własny koszt wyposaży w lampę sygnalizacyjną błyskową koloru żółtego i oświetlenie
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Operator sprzętu wykonujący usługi związane z
odśnieżaniem dróg musi posiadać odpowiednie uprawnienia, być wyposażony w telefon
komórkowy.
IV.
Odbiór wykonanych usług
1. Przy świadczeniu usług Wykonawca będzie prowadzić kartę drogową nośnika z
obowiązkowym wypełnieniem następujących kolumn:
- data świadczenia usług
- nazwa trasy
- nazwisko i imię kierowcy
- nr rejestracyjny pojazdu
- marka i typ pojazdu
- praca czynna od godz. … do godz. – godzin ……..
- czas przestoju na trasie należy omówić szczegółowo w rubryce ,, Uwagi”
2. Zapisane dane w karcie drogowej ( karcie pracy sprzętu) potwierdza przedstawiciel
Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach sołtys danej miejscowości .

3. Na podstawie wiarygodnych kart drogowych (kart pracy operatora) Wykonawca sporządza
zestawienie roboczogodzin pracy sprzętu za okres rozliczeniowy (miesięczny).
4. Należność za wykonane usługi ustalona będzie jeden raz w miesiącu, po zakończeniu
miesiąca kalendarzowego w oparciu o ceny jednostkowe wyszczególnione w formularzu
ofertowym Wykonawcy i ilości godzin pracy czynnej potwierdzonej w kartach pracy sprzętu
przez przedstawiciela Zamawiającego ,w uzasadnionych przypadkach sołtys danej
miejscowości
5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na wskazane konto na fakturze
w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku ( data wpływu do siedziby Urzędu
Gminy Boćki )
6. Płatnikiem będzie: Gmina Boćki

V. Postanowienia końcowe
I. Obowiązki Wykonawcy:
1) utrzymanie jednostek sprzętowych w stanie gotowości, tak aby na każde zgłoszenie
Zamawiającego ,Wykonawca mógł przystąpić do odśnieżania w ciągu 1 godziny bez względu
na dzień tygodnia, w przypadku nocnych opadów śniegu, odśnieżanie prowadzone będą tak
, że do godziny 630 ulice będą odśnieżone na całej szerokości jezdni, drogi jednostronnie
z wykonaniem mijanek na każdej trasie;
2) zapewnienia całodobową łączność z zamawiającym i operatami sprzętu ;
3) ponosi odpowiedzialność za jakość i terminowość wykonanych usług oraz za
bezpieczeństwo ruch drogowego i osób trzecich.
4) wykona przedmiot umowy na podstawie otrzymanych zgłoszeń od Zamawiającego.
5) wykona usługi pojazdami sprawnymi technicznie, dopuszczonymi do ruchu,
odpowiednio oznakowanymi;
6) w przypadku awarii pojazdu przewidzianego do wykonywania przedmiotu umowy ,
natychmiast zapewni odpowiedni pojazd zastępczy tego samego typu , zgodnie ze złożoną
ofertą.
7) ) ponosi całkowitą odpowiedzialność i koszty finansowe z tytułu szkód wyrządzonych
przez osoby wykonujące przedmiot zamówienia po stronie Wykonawcy, w czasie
wykonywania usługi – wobec Zamawiającego i osób trzecich

Zatwierdził:

