
                                                                                    Odolion, dnia  06 października 2017r 

DUDiM. 520.15.2017 
 
 
 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego w sezonie 
zimowym 2017/2018. 
W oparciu o art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2005r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę: 

1. Nazwa jednostki organizacyjnej składającej wniosek: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie ul. Szosa 
Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski. 

2. Rodzaj zamówienia: 

Usługa. 

3. Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg na terenie Powiatu 
Aleksandrowskiego, która ma na celu zmniejszenie i ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego 
wywołanego czynnikami atmosferycznymi takimi jak, opady śniegu, zawieje i zamiecie 
śnieżne oraz błoto pośniegowe z topniejącego śniegu, gołoledź. Zamówienie obejmuje 
zadanie:  

Zadanie Nr 1 
Odśnieżanie  na drogach powiatowych sprzętem średnim – 40,9 km. 
 
Zadanie Nr 2 
Odśnieżanie  na drogach powiatowych sprzętem średnim – 45,4 km. 
 
Zadanie Nr 3 
Odśnieżanie  ciężkim pługiem czołowym – 45,1 km. 
 
Zadanie Nr 4 
Odśnieżanie  ciężkim pługiem czołowym – 40,9 km. 
 
Zadanie Nr 5 
Odśnieżanie  ciężkim pługiem czołowym – 45,4 km. 
 
 
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień 
Kod CPV – 90 63 00 00 - 2.  
Wykaz dróg, które są przedmiotem zamówienia stanowi załącznik do zapytania ofertowego. 

4. Częstotliwość wykonywania usług będzie uzależniona od wystąpienia warunków 
atmosferycznych wymagających użycia odpowiedniego sprzętu. 



5. Pojazdy przeznaczone do wykonywania umowy Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować w sposób określony przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu 
ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32 z 2003r., poz. 262 z późn. zm.), a w 
szczególności wyposażyć  w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej 
samochodowej. 

6. Wykonawca obowiązany jest prowadzić raport pracy sprzętu, na którym Zamawiający 
potwierdza wykonanie usługi, jej zakres i jakość. 

7. Wykonawca zapewni łączność przez telefon komórkowy z operatorem sprzętu 
wykonującego usługę. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania lub 
nierzetelnego wykonania usług, w szczególności za naruszenie bezpieczeństwa ruchu                     
i ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia sprzętu przygotowanego przez 
wykonawcę. 

10.  Zamawiający do czasu pracy sprzętu wliczy tylko rzeczywisty czas pracy sprzętu 
przy odśnieżaniu. 

11. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy 
zastępczy środek transportu z zamontowanymi urządzeniami technicznymi, aby nie 
dopuścić do sytuacji, w której brak sprzętu uniemożliwi wykonanie usługi. 

 

12. Informacje dotyczące utrzymania dróg powiatowych: 

a) Zamawiający na bieżąco zleca użycie sprzętu, ustalając zakres i miejsce wykonania 
usługi, 

b) wyjazd w celu wykonania usługi należy wykonać w ciągu dwóch godzin od momentu 
zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Jednostki, 

c) odśnieżanie dróg na całej szerokości jezdni, 

d) Wykonawca każdorazowo jest zobowiązany o poinformowaniu telefonicznie 
Zamawiającego o rozpoczęciu odśnieżania i zakończeniu odśnieżania. 

Zamawiający nie jest w stanie określić minimalnej ilości godzin, jaką zleci 
Wykonawcy do wykonania. Będzie to zależne od panujących warunków 
atmosferycznych. 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy spełniające następujące warunki: 

1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

a) rejony utrzymaniowe dróg 
 posiadają przynajmniej jedną jednostkę sprzętową o mocy minimum 80 KM                     
i napędem   na dwie osi, wyposażoną w pług odśnieżny o szerokości minimum 250cm; 



       2. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
Zamówienia; 

3.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 na żądanie zamawiającego, 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  wykonywaniu zamówienia. 
 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Od podpisania umowy – do 30 kwietnia 2018 roku. 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

Płatność za wykonanie usługi nastąpi w terminie 14 dni licząc od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę zgodnie z faktyczną ilością wyjazdów 
wykonanych i potwierdzonych przez pracownika Jednostki. 
 

SPSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 

1. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
2. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do zaproszenia. 
3. Cena określona w ofercie będzie zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. 
4. Wykonawca określi łączną cenę brutto za  jedną godzinę odśnieżania drogi.  
5. Cena nie będzie podlegała zmianom w okresie trwania umowy. 
6. Wykonawca dołączy do składanej oferty wykaz sprzętu, który użyje do wykonania 

usługi (zgodnie z rozdziałem 4), ze wskazaniem nazwy pojazdu, mocy pojazdu 
(KM),rodzaju napędu, szerokości pługa (cm) oraz formy władania wymienionym 
sprzętem. 

7. Złożenie oferty cenowej jest jednoznaczne z zaakceptowaniem projektu umowy 
stanowiącego załącznik nr 4 do zaproszenia. Wykonawca, którego oferta zostanie 
uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych w projekcie 
umowy. 

8. Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta). 
9. Na kopercie należy napisać: Oferta na zimowe utrzymanie dróg. Nie otwierać przed 

dniem 25.10.2016 r.  do godz.  10:30  
 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIAI OTWARCIA OFERT 
 

1. Ofertę  cenową należy złożyć do dnia 13.10.2017r. do godz 10:00 w  Zarządzie Dróg 
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, lub przesłać na adres: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa 
Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski .  

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
2. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty można uzyskać u Zamawiającego.  

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie o tym fakcie  



poinformowany przez Zamawiającego. 
 

OCENA OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
 
1. Kryterium oceny ofert – 100% cena. 
2. W postępowaniu zostanie wybrana oferta o najniższej cenie.  
 

FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM 
UMOWY 

 
Zamawiający wymaga aby po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

wykonawca którego oferta została wybrana wykupił ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia   na kwotę 
nie mniejszą niż 20 000,00 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać    z     jej treści lub innego 
załączonego dokumentu.  
 

ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO: 
 Unieważnienia postępowania lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu 
zamówienia; 
 Przeprowadzania dodatkowych rokowań; 
 W przypadku gdy kwota oferty przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na przedmiotowe zamówienie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość dalszych negocjacji  
z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza. 

 Rozwiązania umowy w ciągu 14 dni.  
 
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcą jest: 
 
Bożena Roszak Tel. 54 282 2745, kom. 502089897  
 
Załączniki:  
1.Formularz oferty cenowej zał. Nr1 A dla zadania nr 1 i 2 
2. Formularz oferty cenowej zał. Nr1 B dla zadania nr 3, 4 i 5 
3 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
4. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
5. Projekt umowy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. 
6. Wykaz jednostek sprzętowych Załącznik Nr 6 A sprzęt średni i 6 B sprzęt ciężki  
7. Wykaz dróg 
 
                                                                                                          Podpisała : 
                                                                                                                          Z up. Dyrektora  
                                                                                                                            Bożena Roszak  
 
                                                                                                              Kierownik Utrzymania Dróg i Mostów 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 A  

 
Zarząd Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kuj.  
z/s w Odolionie 

                                                                                ul. Szosa Ciechocińska 22 
                                                                                   87-700 Aleksandrów Kuj. 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
NA  ZADANIE NR ....   ( sprzęt średni )    

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu  w formie zapytania ofertowego  
na zimowe utrzymanie dróg  powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 
JA NIŻEJ PODPISANY 
Działając w imieniu i na rzecz: 
Pełna nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………. 
Adres 
firmy:………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………
… 
Województwo:………………………………………….Powiat:…………………………………………………
… 
NIP:………………………..……REGON:…………………………………...KRS……………………………….. 
Telefon…………………………………………………...Fax……………………………………………………… 
Dane osoby upoważnionej do kontaktu: 
Imię                   
i nazwisko:………………………………………………………………………...tel………………………… 
 
1.SKŁADAM/składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 
2. OSWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznaję się za 
związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz  zdobyłem konieczne informacje 
do przygotowania oferty 
3.Oferuję wykonanie odśnieżania  sprzętem średnim  ( przy zadaniu  Nr 1 i 2)  
za 1 godzinę efektywnej pracy sprzętu netto ...........................zł ( słownie; ................................................złotych ) 
 plus należny podatek VAT 8%, co stanowi kwotę ............. 
 brutto ...........................zł (słownie: ...........................................złotych) 
3.1. Wartość przedmiotu zamówienia , przy założenie, że Wykonawca przepracuje 150  godz. efektywnej pracy , 
przy zastosowaniu cen  o których mowa w ust. 1 wynosi : 
 
cena netto – 150   godz. x cena za 1 godz. tj. ............................ zł ( słownie : .................................................... )  
Podatek VAT 8 % tj ...................................................... zł 
Cena brutto tj :..................................................... zł  ( słownie : .....................................................) 
 
4.Oświadczamy że  przewidujemy /nie przewidujemy  *powierzenie podwykonawcy realizacji 
zamówienia w części....................................................................................................................... 
5. UWAŻAM  SIĘ za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych    
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

6. OŚWIADCZAM , że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania   zamówienia.    
7. OŚWIADCZAM, że  zapewnię wysoką jakość wykonania zamówienia. 
8. OŚWIADCZAM, że  jesteśmy**/ nie jesteśmy(**niewłaściwe skreślić) płatnikiem podatku VAT. 
9.OŚWIADCZAM, że  nie zalegam ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz należnościami               
z tytułu podatków i opłat. 



10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* (*niewłaściwe skreślić) dla potrzeb 
niniejszego zamówienia jest następujący:................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

11.OŚWIADCZAM, że zapoznałem  się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do   zawarcia umowy zgodnej             
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 
................................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………….
. 
13. OFERTĘ niniejszą składam na.............. stronach. 
14.Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 
a) …………………………………………………………………………………………………………………… 
b) 
…………………………………………………………………………………………………
………………… 
c) 
…………………………………………………………………………………………………
………………… 
d)………………………………………………………………………………………………
…………………… 
                                                                                       

 

……………………………………………………………..                     

                 MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 

…………………………………..………………………………… 

PODPIS WYKONAWCY LUB  OSOBY  UPOWAŻNIONEJ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 B  
 
..................................... 
       (pieczęć Wykonawcy) 

Zarząd Dróg Powiatowych  
w Aleksandrowie Kuj.  

z/s w Odolionie 
                                                                                ul. Szosa Ciechocińska 22 

                                                                                   87-700 Aleksandrów Kuj. 
 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY  
NA  ZADANIE NR………….(sprzęt ciężki) 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu  w formie  zapytania ofertowego  
na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym  2017/2018 
JA NIŻEJ PODPISANY 
Działając w imieniu i na rzecz: 
Pełna nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………. 
Adres 
firmy:………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………
… 
Województwo:………………………………………….Powiat:…………………………………………………
… 
NIP:………………………..……REGON:…………………………………...KRS……………………………….. 
Telefon…………………………………………………...Fax……………………………………………………… 
Dane osoby upoważnionej do kontaktu: 
Imię i 
nazwisko:………………………………………………………………………...tel………………………… 
 
1.SKŁADAM/składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków  Zamówienia 
2. OSWIADCZAM/Y, że zapoznałem/zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia            
i uznaję./uznajemy się za związanego/związanych  określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania oraz  zdobyłem/ zdobyliśmy  konieczne informacje do przygotowania oferty 
3.Oferuję/oferujemy wykonanie odśnieżania dróg powiatowych sprzętem ciężkim                                              
na zadaniu............................................. 
za 1 godzinę efektywnej pracy sprzętu netto ...........................zł ( słownie; ................................................złotych ) 
 plus należny podatek VAT 8% ..................zł , co stanowi kwotę ...............brutto ...........................zł (słownie: 
...........................................złotych) 
3.1. Wartość przedmiotu zamówienia , przy założeniu, że Wykonawca przepracuje 100 godz. efektywnej pracy , 
przy zastosowaniu cen  o których mowa w ust. 1 wynosi : 
 
cena netto – 100 godz. x cena za 1 godz. tj. ............................ zł ( słownie : .................................................... )  
Podatek VAT 8 % tj ...................................................... zł 
Cena brutto tj :..................................................... zł  ( słownie : .....................................................) 
 
4.Oświadczamy że  przewidujemy /nie przewidujemy  *powierzenie podwykonawcy realizacji 
zamówienia w części....................................................................................................................... 
5. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych    
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

6. OŚWIADCZAMY, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania   zamówienia.    
7. OŚWIADCZAMY, że  zapewnimy wysoką jakość wykonania zamówienia. 
8. OŚWIADCZAMY, że  jesteśmy*/ nie jesteśmy(*niewłaściwe skreślić)płatnikiem podatku VAT. 



9.OŚWIADCZAMY, że  nie zalegamy ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz należnościami 
z tytułu podatków i opłat. 
10. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia   
 jest następujący:..................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

11.OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do   zawarcia umowy zgodnej 
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 
................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
13. OFERTĘ niniejszą składamy na.............. stronach. 
14..Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 
a) …………………………………………………………………………………………………………………… 
   ……………………………………………………………………………………………………………………. 
b)………………………………………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………………………….. 
c)……………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………….. 
d)………………………………………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………………………….. 
e)………………………………………………………………………………………………. 
   ………………………………………………………………………………………………. 
f)……………………………………………………………………………………………….. 
   ……………………………………………………………………………………………….. 
   
 
 

 

……………………………………………………………..                     

                 MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 

…………………………………..………………………………… 

PODPIS WYKONAWCY LUB  OSOBY  UPOWAŻNIONEJ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Zał. Nr 3  
 
 
                                                                  Oświadczenie 
wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 z 
późn.zm. ) 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 
 
Wykonawca  
............................................................................................................................................... 
  

OŚWIADCZAM(Y), ŻE: 
 
spełniamy warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 roku,  poz. 2164 z późn. zm.) dotyczące 
 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania; 
2.  Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

    4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
PODPIS(Y) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4  
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

 

O braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu z powodu niespełnienia warunków 
określonych w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 
jest:  
 „ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2017/2018 ”  
 

 

Wykonawca:  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania                   
się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

 

______________________________________________________ 

(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



załącznik Nr 6 A 
 

 
 

        ................................... 
       (pieczęć Wykonawcy) 
 

WYKAZ JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA                  
( sprzęt średni)  

 
1.Oświadczam, że posiadam następujący sprzęt do odśnieżania dróg powiatowych: 
 

Lp 
 

Rodzaj pojazdu 
 

 
Nr rejestracyjny 

 
Pług 

szt. szerokość 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

   

 
 

 
 

   

 
 

 
 

   

 
 

 
 

   

 
 

 
 

   

 
 
 
Wyżej wymieniony sprzęt wykorzystam do realizacji zadania Nr. 1 lub 2  w sezonie zimowym 2017/2018  . 
 
 

              ................................... 
         (podpis i pieczęć)   

data:............................... 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 6 B 
 
 

      ..................................... 
       (pieczęć Wykonawcy) 
 

WYKAZ JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
(sprzęt ciężki) 

 
 

Oświadczam, że posiadam następujący sprzęt  ciężki do odśnieżania dróg powiatowych: 
 

Lp 
 
 

Rodzaj sprzętu  
ciężkiego 

 

Łyżka o ładowności*  Ilość koni 
mechanicznych* 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

*wypełnić jeżeli dotyczy zadania 3,4 lub 5 
  
Wyżej wymieniony sprzęt wykorzystam do realizacji zadania Nr......................w sezonie zimowym 
2017/2018  . 
 

 

 

……………………………………………………………..                     

                 MIEJSCOWOŚĆ, DATA 

 

…………………………………..………………………………… 

PODPIS WYKONAWCY LUB  OSOBY  UPOWAŻNIONEJ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                 UMOWA Nr …………….2017 
 
 zawarta w Aleksandrowie Kuj. w dniu  …………………………2017 r .pomiędzy:  
Powiatem Aleksandrowskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski  
NIP:  891-162-37-44 reprezentowanym przez– Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w 
Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie  na podstawie pełnomocnictwa                         
Nr OR.0770.33.2016 z dnia 22.07.2016 r.  
przy kontrasygnacie: Głównego Księgowego ……………………………………………. 
zwanym dalej w treści niniejszej umowy “Zamawiającym”, 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
  
a: 
……………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą,  reprezentowanym przez : 
……………………………………  
 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w formie zapytania ofertowego  ( art. 4 
pkt. 8 , ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z późn. zm)  
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
1.Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług polegających na odśnieżaniu na drogach 
powiatowych zlokalizowanych w rejonie Zadanie nr ( 1,2,3,4,5)  w sezonie zimowym  2017/2018, 
zgodnie z zapytaniem ofertowym i ofertą Wykonawcy stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i 
załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 
2.Sezon zimowy datuje się od dnia 1 listopada 2017r. do 30 kwietnia 2018 r.  
 

§ 2 
 
Integralną część umowy stanowi dokumentacja dotycząca przetargu : 
- Zapytanie ofertowe  
-Formularz ofertowy 

§ 3 
 
1.Odśnieżanie na drogach powiatowych wykonywane będzie jedną jednostką  sprzętową . Jednostkę 
sprzętową stanowi : 
a/  .......................................................................... 
 
2.Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
 

§ 4 
1.Za wykonanie odśnieżania na  drogach powiatowych sprzętem średnim na zadaniu                                      
nr ( 1 lub 2 )Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 1 godzinę efektywnej pracy sprzętu                            
netto ………………zł   ( słownie: ……………………….złotych) 
 plus należny podatek VAT 8%  …………………zł   
co stanowi kwotę brutto …………………..zł   (słownie:……………………………………………….) 
   
2. Wartość przedmiotu zamówienia , przy założeniu, że Wykonawca przepracuje150 godz. ( zad. Nr 
1,2 ) lub 100 godz.  (przy zadanie 3, 4 i 5) efektywnej pracy , przy zastosowaniu cen  o których mowa 
w ust. 1 wynosi : 
cena netto –………….godz. x …………..zł. tj…………………. zł      
( słownie : ……………………………złotych )  



Podatek VAT 8 % tj. ………………………………….zł 
   Cena brutto tj :………………… zł   
  ( słownie :………………………………………………………………………….) 
 
3. Podana szacunkowa ilość godzin może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego i nie 
może stanowić podstawy  do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości 
faktycznej odpłatności z tytułu realizacji zamówienia. 
 

§ 5 
1.Za wykonane w danym miesiącu kalendarzowym  usługi Wykonawca wystawi  fakturę VAT. 
2.Podstawą wystawienia faktur będą zapisy o wykonaniu usług zawarte w kartach drogowych                       
i dzienniku pracy sprzętu potwierdzone podpisem upoważnionego pracownika Zamawiającego 
3.Faktury opłacone zostaną w terminie  14 dni  od daty doręczenia ich płatnikowi na  rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 
Nabywcę: Powiat Aleksandrowski  
Ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP : 891-162-37-44  
Odbiorca :Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie,  ul. Szosa Ciechocińska 
22, 87-700 Aleksandrów Kujawski. 
 

§ 6 
1.Do obowiązków Zamawiającego  należy: 
a) w razie potrzeby codzienne  ustalenie zadań dla Wykonawcy w zakresie odśnieżania na 
poszczególnych drogach powiatowych. 
b)przeszkolenie osób biorących udział w odśnieżaniu dróg powiatowych 
2.Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a)przystąpienie do odśnieżania najpóźniej w ciągu 1 godziny  od telefonicznego zawiadomienia przez 
upoważnionego pracownika Zamawiającego, 
b)wykonanie zleconych usług w zależności od występujących potrzeb w dni powszednie, niedziele i 
dni ustawowo wolne od pracy bez względu na porę dnia i nocy, 
c)posiadanie telefonu komórkowego umożliwiającego nieustanny kontakt z upoważnionym 
pracownikiem Zamawiającego, 
d)niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o awarii sprzętu przeznaczonego do odśnieżania                         
i likwidacji śliskości. 

§ 7 
1.W razie 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    w terminie 30 dni  od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonane do tej pory usługi. 
2. Zamawiający ustala, iż zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,                      
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 ustawy, może mieć 
miejsce w następujących sytuacjach:  
a)  w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego 
wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, w szczególności 
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 
rozmiarach,  
b) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zamówienia usług, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
c) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).  
3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2 Zamawiający może:  
a) wprowadzić usługi zamienne; 
b) wprowadzić usługi dodatkowe; 
c) dokonać rozliczenia na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentów 
potwierdzających wykonanie usługi; 
d) dokonać rozliczenia cząstkowego za wykonany zakres usług; 
e) zmienić kwotę podatku VAT i kwotę brutto wynagrodzenia. 



4. Zmiana cen paliw nie stanowi podstawy do zmiany niniejszej umowy. 
§ 8 

 
1. Wykonawca może powierzyć, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom.  
2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą pod rygorem nieważności powinna być zawarta    
w formie pisemnej. Wykonawca przedstawi umowę z podwykonawcą/mi Zamawiającemu. 
3. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należytego podwykonawcy  
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 
4.O każdej miesięcznej płatności na rzecz podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 
poinformować Zamawiającego ,przedkładając dowód uiszczenia płatności. Do czasu przedłożenia w.w 
dowodu Zamawiający może wstrzymać kolejną płatność w tym zakresie nie stosuje się zapisu § 5 ust 
3 umowy. 
5.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada                  
za działanie i zaniechania podwykonawców jak za własne 
 

§ 9 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania                             
lub nienależytego wykonania zobowiązania są kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1)  za opóźnienie w  przystąpieniu do wykonania zadania: 
a) za 1 godzinę opóźnienia od zgłoszenia  5%  wartości wykonania zleconego zadania 
b) za 2 godziny opóźnienia od zgłoszenia 10% wartości wykonania zleconego zadania 
c) za 3 godziny opóźnienia od zgłoszenia  20% wartości wykonania zleconego zadania 
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  w wysokości brutto  
2.000,00zł (słownie dwa tysiące złotych). 
3.Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie noty obciążeniowej 
wystawionej przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość 
kar umownych do wartości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 10 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wobec osób trzecich powstałe w związku         
z wykonywaniem usług objętych umową. 

§ 11 
Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC pojazdu, którym będzie realizował przedmiot 
umowy.   

§ 12 
1.Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie wynagrodzenia w przypadku ewentualnych 
zmian  stawek  podatku  od towarów i usług (VAT), 
2. Każda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie pod rygorem nieważności. 

§ 13 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy      
z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych. 

§ 14 
Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których  Strony nie znajdą 
polubownego rozwiązania, będą     rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd Powszechny 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 15 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
                             
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                      WYKONAWCA 
 



 
 
 
 
 


