SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ozn. ZDP 272/5/12

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej od
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013
Kod CPV 90620000-9
90630000-2

.

ZAMAWIAJĄCY:
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie
87-700 Aleksandrów Kujawski , ul. Szosa Ciechocińska 22,
tel. (54) 282 2745 , fax. (54) 282 2745
NIP 889- 14-13-478
REGON 910 870 248
zdp@zdp.aleksandrow.pl

Zatwierdzam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Aleksandrów Kuj. dnia 8 października 2012r.
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ZDP. 272.5.2012
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
POWYśEJ 14 000 EURO I PONIśEJ PROGÓW UNIJNYCH
Przedmiot zamówienia:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013
I. Zamawiający
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica- Szosa Ciechocińska 22 Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski E-mail- zdp@zdp.aleksandrow.pl
Godziny urzędowania - pn-pt. : od godz. 7.00 do godz. 15.00
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyŜej 14.000 euro i poniŜej progów unijnych.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień
publicznych.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1)Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759
z późniejszymi zmianami)
2)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2009r. Nr 226 ,
poz.1817),
3)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz.
U. Nr 282 , poz. 1650

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1) Przedmiotem zamówienia publicznego jest likwidacja i odśnieŜanie dróg powiatowych w sezonie
zimowym 2012/2013
Zamówienie obejmuje swoim zakresem drogi powiatowe połoŜone w powiecie aleksandrowskim
podzielone na zadania:

A. OdśnieŜanie i likwidację śliskości na drogach powiatowych sprzętem „średnim ”
Zadanie Nr 1 - (minimum jedna jednostka sprzętowa z pługiem i piaskarką)
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nr drogi
2528 C
2530 C
2616 C
2628 C
2622 C
2623 C
2617 C
2610 C
2624 C
2619 C

11
12
13
14
15

2614 C
2627 C
2625 C
2607 C
2605 C

Przebieg drogi
śyrosławice – Przybranowo
Zduny – Opoki
Przybranowo – Koneck
Sędzin – Radziejów
Sędzin – Michałowo – Kobielice
Kuczkowo – Wola Bachorna
Straszewo – Koneck
Turzno – Seroczki
Kol. Krzywosądz – Siniarzewo
Koneck – Jaranowo

km
7,5
4,0
7,5
5,2
5,2
2,8
3,8
5,0
4,1
12,3

Jaranowo – Brześć
Słupy DuŜe – Bądkowo
śabieniec – Kazimierzewo
Ośno - Zazdromin
Stara Wieś – Nieszawa

8,0
4,5
2,9
5,6
4,0
82,4

Ogółem
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B. OdśnieŜanie na drogach powiatowych sprzętem „średnim ”
Zadanie Nr 2 (minimum jedna jednostka sprzętowa z pługiem )
Lp
Nr drogi
Przebieg drogi
1
2
3
4
5
6
7

2603 C
2611C
2615 C
2613 C
2612 C
2609 C
2618 C

Ciechocinek – Siutkowo ( odcinek od Nieszawy do Siutkowa)
Dąbrówka – Waganiec
Waganiec – Zbrachlin
Przypust – Waganiec
Nieszawa – Ujma DuŜa ( odcinek od Nieszawy do Łówkowic )
Nieszawa – Kawka
Spoczynek – Zbrachlin
Ogółem

km
7,7
4,3
2,8
1,0
10,0
5,5
9,6
40,9

Zadanie Nr 3 (minimum jedna jednostka sprzętowa z pługiem )
Lp
1
2
3
4

Nr drogi
2618 C
2619 C
2614 C
2625C

5.
6
7
8
9

2626 C
2627 C
2629 C
2807 C
2612 C

Przebieg drogi

km
7,0
11,9
8,0
2,9

Koneck – Łówkowice
Koneck – Jaranowo
Jaranowo-Brześć
śabieniec – Kazimierzewo
Kazimierzewo – Jaranowo
Słupy DuŜe – Bądkowo
Wysocin – Osięciny
Osięciny – Wieniec
Nieszawa – Ujma DuŜa ( od Łówkowic do Ujmy DuŜej )
Ogółem

1,6
4,4
2,0
1,4
6,2
45,4

2) OdśnieŜanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych wykonywane będą

sprzętem średnim
będącym w posiadaniu Wykonawców lub sprzętem uŜyczonym Wykonawcom na podstawie
odrębnej umowy - według załącznika nr 9 SIWZ.
Piaskarki będące w posiadaniu Wykonawców muszą posiadać ładowność min. 8 ton.
Pług boczny powinien mieć szerokość min. 3 m.
3) Zamawiający moŜe uŜyczyć Wykonawcom następujący sprzęt:
a) Zadanie nr 1: Piaskarka P-1 szt.1, pług boczny szt. 1
4) Zadanie 2 polegać będzie na odśnieŜaniu dróg powiatowych ciągnikiem z dwoma napędami lub
innym sprzętem samojezdnym wyposaŜonym w pług .
5) Zadanie 3 polegać będzie na odśnieŜaniu dróg powiatowych ciągnikiem z dwoma napędami
wyposaŜonym w pług.
6) Wymagany sprzęt do realizacji poszczególnych zadań:
Zadanie Nr 1 - minimum jedna jednostka sprzętowa z pługiem i piaskarką
Zadanie Nr 2 - minimum jedna jednostka sprzętowa z pługiem
Zadanie Nr 3 - minimum jedna jednostka sprzętowa z pługiem
Zadanie Nr 4 – minimum dwie jednostki sprzętowe z cięŜkim z pługiem czołowym
Zadanie Nr 5 – minimum dwie jednostki sprzętowe z cięŜkim z pługiem czołowym
Zadanie Nr 6 – minimum dwie jednostki sprzętowe z cięŜkim z pługiem czołowym
Zadanie Nr 7 - pług wirnikowy
7) przez jednostkę sprzętową rozumie się: samochód lub sprzęt samobieŜny osiągający prędkość min.
40 km/h
8) Materiał do likwidacji śliskości, tj. mieszankę solno – piaskową zabezpieczy Zamawiający.
C) OdśnieŜanie dróg powiatowych sprzętem „cięŜkim”:
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OdśnieŜanie dróg powiatowych sprzętem cięŜkim wykonywane będzie sprzętem
będącym
w posiadaniu Wykonawców. Ładowarki powinny posiadać łyŜki o ładowności min 2m3.
CięŜki pług czołowy powinien posiadać nośnik o mocy umoŜliwiającej rozbicie zasp i zatorów
śnieŜnych.
Zadanie Nr 4 – odśnieŜanie cięŜkim pługiem czołowym na drogach powiatowych

połoŜonych na terenie powiatu aleksandrowskiego
o (min.2 szt.):
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr drogi
2528 C
2530 C
2616 C
2628 C
2622 C
2623 C
2617 C
2610 C
2624 C

Przebieg drogi
śyrosławice – Przybranowo
Zduby – Opoki
Przybranowo – Koneck
Sędzin – Radziejów
Sędzin – Michałowo – Kobielice
Kuczkowo – Wola Bachorna
Straszewo – Koneck
Turzno – Seroczki
Kol. Krzywosądz – Siniarzewo
Ogółem

Zadanie Nr 5 (minimum dwie jednostki sprzętowe z cięŜkim pługiem czołowym)
Lp
Nr drogi
Przebieg drogi
1
2
3
4
5
6
7

2603 C
2611C
2615 C
2613 C
2612 C
2609 C
2618 C

Ciechocinek – Siutkowo ( odcinek od Nieszawy do Siutkowa)
Dąbrówka – Waganiec
Waganiec – Zbrachlin
Przypust – Waganiec
Nieszawa – Ujma DuŜa ( odcinek od Nieszawy do Łówkowic )
Nieszawa – Kawka
Spoczynek – Zbrachlin
Ogółem

km
7,5
4,0
7,5
5,2
5,2
2,8
3,8
5,0
4,1
45,1

km
7,7
4,3
2,8
1,0
10,0
5,5
9,6
40,9

Zadanie Nr 6 (minimum dwie jednostki sprzętowe z cięŜkim pługiem czołowym)
Lp
1
2
3
4

Nr drogi
2618 C
2619 C
2614 C
2625C

5.
6
7
8
9

2626 C
2627 C
2629 C
2807 C
2612 C

Przebieg drogi

km
7,0
11,9
8,0
2,9

Koneck – Łówkowice
Koneck – Jaranowo
Jaranowo-Brześć
śabieniec – Kazimierzewo
Kazimierzewo – Jaranowo
Słupy DuŜe – Bądkowo
Wysocin – Osięciny
Osięciny – Wieniec
Nieszawa – Ujma DuŜa ( od Łówkowic do Ujmy DuŜej )
Ogółem

1,6
4,4
2,0
1,4
6,2
45,4

Zadanie Nr 7 - odśnieŜanie dróg powiatowych na drogach wskazanych przez
Zamawiającego
wymagany sprzęt pług wirnikowy.

IV. Części zamówienia
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych - 7.
V. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
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VI. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin wykonania całości zamówienia: 15 kwiecień 2013r.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych
warunków .
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte w art.22 ust.1
ustawy Pzp
1 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
1.2 Posiadania wiedzy i doświadczenia
- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.
1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
1.3.1. Potencjał techniczny
Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje potencjałem technicznym gwarantującym przeprowadzenie robót .
Wykaz jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego odpowiednio :
załącznik nr 6 A ( dotyczy realizacji zadań sprzętem średnim )
- Zadanie Nr 1 - minimum jedna jednostka sprzętowa z pługiem i piaskarką ;
- Zadanie Nr 2 - minimum jedna jednostka sprzętowa z pługiem;
- Zadanie Nr 3 - minimum jedna jednostka sprzętowa z pługiem.
załącznik nr 6 B ( dotyczy realizacji zadań sprzętem cięŜkim )
Zadanie Nr 4 – minimum dwie jednostki sprzętowe z cięŜkim z pługiem czołowym
Zadanie Nr 5 – minimum dwie jednostki sprzętowe z cięŜkim z pługiem czołowym
Zadanie Nr 6 – minimum dwie jednostki sprzętowe z cięŜkim z pługiem czołowym
Zadanie Nr 7 - pług wirnikowy .
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na
podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty – wg wzoru załącznik nr 6 A i 6 B
do SIWZ.
1.3.2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykaz kierowców, operatorów jednostek sprzętowych , którzy będą wykonywali zamówienie
publiczne – załącznik Nr 7
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na
podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty – wg wzoru załącznik nr 7
do SIWZ.
1.4. Sytuacji ekonomicznej finansowej
Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, Ŝe jest
ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą 20 000,00 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać
z jej treści lub innego załączonego dokumentu

Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana,
na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców w/w warunki Wykonawcy mogą
spełniać łącznie.
2. Wykonawca nie moŜe podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa
w art.24 ust.1ustawy Pzp.
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Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę , jeŜeli :
- nie podlega wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy
Pzp.
Ocena spełniania wymienionego wyŜej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na
podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty – wg wzoru załącznik nr 3
do SIWZ.
W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, w/w warunek musi spełniać kaŜdy
z Wykonawców.
IX.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE
MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU :
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy naleŜy przedłoŜyć:

1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru załącznik
nr 2 do SIWZ.
1.2. Wykaz jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania zamówienia
wg wzoru załącznik nr 6 A i 6B do SIWZ.
1.3. Wykaz kierowców i operatorów jednostek sprzętowych, którzy będą wykonywali
zamówienie publiczne – wg. wzoru załącznik nr 7
1.4. Opłacona polisa lub inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niŜ 20 000,00 zł. Fakt opłacenia polisy musi wynikać z jej
treści lub innego załączonego dokumentu.
2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia- wg wzoru załącznik
nr 5 do SIWZ, przedstawiając w tym celu;
2.1. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres
czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku, gdy Wykonawca wskazując
spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.
2.2. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich
udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające takŜe listę osób, które zostaną przez ten podmiot
udostępnione - w przypadku, gdy Wykonawca wskazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu
polega na osobach innego podmiotu.
3. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ),
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 4 do SIWZ),
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Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert,
Forma składanych dokumentów :
Oświadczenia muszą być złoŜone w formie oryginału i podpisane przez Wykonawcę. Pozostałe
dokumenty naleŜy złoŜyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę na kaŜdej stronie z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem ”.
X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
KaŜdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres:
adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrów Kujawskim z siedzibą w Odolionie,
87-700 Aleksandrów Kuj.
ul. Szosa Ciechocińska 22
faksem: nr faksu 054 2822745
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację
istotnych warunków zamówienia chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niŜ 6 dni przed
upływem terminu składania ofert.
XI. Osoby upowaŜnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osoby upowaŜnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami: BoŜena Roszak
Tel. 054 2822745
XII. Wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
XIII. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XIV. Opis przygotowania oferty
1) Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2)Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty ( oryginały lub kopie poświadczone za
zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta
musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemoŜliwiający
niezauwaŜalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego
pełnomocnictwa.
3) Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub
upowaŜnionego przedstawiciela Wykonawcy.
4) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone
do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza.
5) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie
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określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać
pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie.
Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii
poświadczonej przez notariusza.
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie
dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez
tego Wykonawcę.
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język
polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
8) Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę
lub osoby podpisujące ofertę.
9) Ofertę naleŜy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemoŜliwiającym odczytanie zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą ( firmą) i adresem
Wykonawcy, zaadresowane na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski opisane :
Nazwa ( firma ) Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
Ul. Szosa Ciechocińska 22 , 87-700 Aleksandrów Kujawski
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013 „

„ Nie otwierać przed dniem 6 listopada 2012 roku godz. 10.00 ”.

10. Na ofertę składają się :
a) formularz oferty ( załącznik nr 1 ),
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 2 ),
c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.1ustawy Pzp. ( załącznik nr 3)
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust.1pkt 2 ustawy Pzp. ( załącznik nr 4)
e) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia jednostek sprzętowych ( odpowiednio załącznik
nr 6 A i 6 B)
f) wykaz kierowców i operatorów ( załącznik Nr 7)
g) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 20.000 zł.
h) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy , o ile ofertę składa pełnomocnik.
j. zobowiązanie innych podmiotów ( załącznik nr 5 )
11.Wykonawca ponosi samodzielnie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty
niezaleŜnie od wyniku postępowania
XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Oferty naleŜy składać w:
siedzibie zamawiającego
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Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica-szosa Ciechocińska 22
Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
Pokój Nr 1
do dnia 6 listopada 2012r. do godz. 10.00
Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania , po upływie terminu do
wniesienia protestu.
2. Miejsce otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
Ulica-szosa Ciechocińska 22
Kod 87-700 Aleksandrów Kujawski
Pokój Nr 1
dnia 6 listopada 2012r.do godz. 10.15
3. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację o
wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji.
Po otwarciu ofert przekazane zostaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego
oferta jest otwierana i cena .
XVI. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie
tj. cena brutto z wydzieloną ceną netto + VAT
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem
zamówienia.
Cena moŜe być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres waŜności oferty (związania).
XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1.Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie
do szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli:
1.1 oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,
1.2 oferta została złoŜona w określonym przez zamawiającego terminie,
wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez wykonawców w zakresie kaŜdego kryterium.
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów
ustaloną w poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru
najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów
i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niŜej podanymi kryteriami
i ich wagami :
- cena –100 %
5. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kaŜdym kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
6. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
W kryterium cena zostanie zastosowany wzór :
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cena minimalna
Ocena punktów = cena badana
x 100 punktów x 100 %
7. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów.
8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za waŜne.
XVIII. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
XIX. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2.O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem .
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej
specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4.Postanowienia umowy zawarto w:
- wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8
5. Wystawienie faktury nastąpi na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru
częściowego i końcowego.
XX. Środki ochrony prawnej
1. Środki ochrony prawnej określone w art. 179-198g uPzp przysługują wykonawcom i innym
osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez zamawiającego przepisów
ustawy środki ochrony prawnej przysługują równieŜ organizacjom zrzeszającym wykonawców,
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną
przez Prezesa Urzędu.
3. Środkami ochrony prawnej są :
odwołanie , zgodnie z art. 180- 198 Pzp,
- skarga do sądu, zgodnie z art. 198a – 198g. Pzp.
XXI. Ogłoszenia wyników przetargu.
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
oraz w siedzibie zamawiającego. NiezaleŜnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy
uczestniczący
w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
XXII. Postanowienia końcowe.
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego
postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu
postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeŜonych przez uczestników
postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad:
- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku,
- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,
- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,
- udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks Cywilny.
Odolion, 26 października 2012 r.
Dyrektor ZDP
Jacek Kowalewski
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Załączniki do SIWZ
1. Formularz ofertowy - załącznik Nr 1,
2 .Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 p.z.p - .
załącznik Nr 2
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1ustawy Prawo zamówień
publicznych – załącznik Nr 3
4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych – załącznik Nr 4
5. Zobowiązanie innych podmiotów - załącznik Nr 5
6. Wykaz jednostek sprzętowych niezbędnych do wykonania zamówienia
załącznik Nr 6 A ( dotyczy realizacji zadań sprzętem średnim )
załącznik Nr 6 B ( dotyczy realizacji zadań sprzętem cięŜkim )
7. Wykaz kierowców i operatorów jednostek sprzętowych , którzy będą wykonywali zamówienie
publiczne - załącznik nr 7
8. Wzór umowy
9. Wzór umowy uŜyczenia
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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 nieograniczonym
na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013
JA NIśEJ PODPISANY
Działając w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres
firmy:…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
…
Województwo:………………………………………….Powiat:…………………………………………………
…
NIP:………………………..……REGON:…………………………………...KRS………………………………..
Telefon…………………………………………………...Fax………………………………………………………
Dane osoby upowaŜnionej do kontaktu:
Imię
i nazwisko:………………………………………………………………………...tel…………………………
1.SKŁADAM/składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
2. OSWIADCZAM, Ŝe 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 odśnieŜania i likwidacji śliskości* (* zwrot „likwidacji śliskości” skreślić przy zadaniu
2 i 3)
za 1 godzinę efektywnej pracy sprzętu netto ...........................zł ( słownie; ................................................złotych )
plus naleŜny podatek VAT 8%, co stanowi kwotę .............
brutto ...........................zł (słownie: ...........................................złotych)
3.1. Wartość przedmiotu zamówienia , przy załoŜenie, Ŝe 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. UWAśAM SIĘ za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. OŚWIADCZAM , Ŝe w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia.
6. OŚWIADCZAM, Ŝe zapewnię wysoką jakość wykonania zamówienia.
7. OŚWIADCZAM, Ŝe jesteśmy**/ nie jesteśmy(**niewłaściwe skreślić) płatnikiem podatku VAT.
8.OŚWIADCZAM, Ŝe nie zalegam ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz naleŜnościami
z tytułu podatków i opłat.
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9. OŚWIADCZAMY, Ŝe sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* (*niewłaściwe skreślić) dla potrzeb
niniejszego zamówienia jest następujący:...................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

10.OŚWIADCZAM, Ŝe 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.
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy kierować na adres:
...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
.
12. OFERTĘ niniejszą składam na.............. stronach.
13.Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………

b)
…………………………………………………………………………………………………
…………………
c)
…………………………………………………………………………………………………
…………………
d)………………………………………………………………………………………………
……………………

……………………………………………………………..

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

…………………………………..…………………………………

PODPIS WYKONAWCY LUB OSOBY UPOWAśNIONEJ
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Załącznik nr 1 B do SIWZ
.....................................
(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 cięŜki)
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na
na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013
JA NIśEJ PODPISANY
Działając w imieniu i na rzecz:
Pełna nazwa firmy: ………………………………………………………………………………………………….
Adres
firmy:…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
…
Województwo:………………………………………….Powiat:…………………………………………………
…
NIP:………………………..……REGON:…………………………………...KRS………………………………..
Telefon…………………………………………………...Fax………………………………………………………
Dane osoby upowaŜnionej 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, Ŝe 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
odśnieŜania
dróg
powiatowych
sprzętem
cięŜkim
na zadaniu.............................................
za 1 godzinę efektywnej pracy sprzętu netto ...........................zł ( słownie; ................................................złotych )
plus naleŜny podatek VAT 8% ..................zł , co stanowi kwotę ...............brutto ...........................zł (słownie:
...........................................złotych)
3.1. Wartość przedmiotu zamówienia , przy załoŜeniu, Ŝe 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. UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5. OŚWIADCZAMY, Ŝe w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
wykonania zamówienia.
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6. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapewnimy wysoką jakość wykonania zamówienia.
7. OŚWIADCZAMY, Ŝe jesteśmy*/ nie jesteśmy(*niewłaściwe skreślić)płatnikiem podatku VAT.
8.OŚWIADCZAMY, Ŝe nie zalegamy ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz naleŜnościami
z tytułu podatków i opłat.
9. OŚWIADCZAMY, Ŝe sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia
jest następujący:.....................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólna ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)

10.OŚWIADCZAMY, Ŝe 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.
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy kierować na adres:
...................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………..
12. OFERTĘ niniejszą składamy na.............. stronach.
13.Załącznikami do niniejszego formularza oferty są:
a) ……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….

b)……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
c)………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
d)……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
e)……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
f)………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………..

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

…………………………………..…………………………………

PODPIS WYKONAWCY LUB OSOBY UPOWAśNIONEJ
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Załącznik Nr 2 do SIWZ

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 2010 roku, Nr 113, poz.
759 ze zm.)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013
Wykonawca
...............................................................................................................................................

OŚWIADCZAM(Y), śE:
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 2010 roku, Nr 113, poz. 759 ze zm.) dotyczące
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 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):
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Załącznik nr 3do SIWZ
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 2012/2013
Wykonawca:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Niniejszym zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zwanej dalej Ustawą, oświadczam, Ŝe
podmiot, który reprezentuję : nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu
niespełnienia warunków określonych art. 24 ust. 1 Ustawy w myśl których wyklucza się .
1. Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a). Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę
w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi
odpowiedzialności, jeŜeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła
co najmniej 5% wartości umowy;

2. Wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
3. Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
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5. Spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6. Spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. Spółki komandytowe oraz spółki komandytowo – akcyjne, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego;
8. Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,
a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu
nie utrudni uczciwej konkurencji;
2) złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierają błędy,
z zastrzeŜeniem art. 26 ust.3;

______________________________________________________
(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy
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załącznik nr 4 do SIWZ

Oświadczenie osób fizycznych
w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
jest:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013

Oświadczam zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) w stosunku do nas:
nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości*,
po ogłoszeniu upadłości został zawarty układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, przy
czym układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego*.

______________________________________________________
(data) podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

niepotrzebne skreślić
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załącznik nr 5 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE
Innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania
z nich przy wykonaniu zamówienia
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
(pieczątka / nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby)
Zobowiązuję(emy) się do oddania do dyspozycji
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(pieczątka / nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)
Następujących niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
(naleŜy wymienić zasoby)

___________________________________________________
(data) podpis osoby uprawnionej do złoŜenia podpisu
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby)
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załącznik Nr 6 A

...................................
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
( sprzęt średni)
1.Oświadczam, Ŝe posiadam następujący sprzęt do odśnieŜania i likwidacji śliskości dróg powiatowych:
Lp

Rodzaj pojazdu

Nr rejestracyjny
szt.

Piaskarka
ładowność

szt.

Pług
szerokość

WyŜej wymieniony sprzęt wykorzystam do realizacji zadania nr..........................................
2.Oświadczam, Ŝe wyraŜam wolę podpisania umowy uŜyczenia od Zarządu Dróg Powiatowych
w Aleksandrowie Kuj. następującego sprzętu*:
a) piaskarka szt........................
b) pług boczny szt.................................
WyŜej wymieniony sprzęt wykorzystam do realizacji zadania Nr....................w sezonie zimowych 2012/2013

...................................
(podpis
i
pieczęć)
data:...............................
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Załącznik Nr 6 B do SIWZ

.....................................
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA
(sprzęt cięŜki)

Oświadczam, Ŝe posiadam następujący sprzęt cięŜki do odśnieŜania dróg powiatowych:
Lp

Rodzaj sprzętu
cięŜkiego

ŁyŜka o ładowności*

Ilość koni
mechanicznych*

*wypełnić jeŜeli dotyczy danego zadania
WyŜej wymieniony sprzęt wykorzystam do realizacji zadania Nr......................w sezonie zimowym
2012/2013 .

……………………………………………………………..

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

…………………………………..…………………………………

PODPIS WYKONAWCY LUB OSOBY UPOWAśNIONEJ
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Załącznik Nr 7 do SIWZ
...................................
(pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ KIEROWCÓW, OPERATORÓW JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH
KTÓRZY BĘDĄ WYKONYWALI ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Zadanie nr………………..
IMIĘ I NAZWISKO

Nr telefonu
pod którym kierowca
lub operator będzie
dyspozycyjny

……………………………………………………………..

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

KATEGORIA
PRAWA
JAZDY

Rodzaj obsługiwanego sprzętu

…………………………………..…………………………………

PODPIS WYKONAWCY LUB OSOBY UPOWAśNIONEJ
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Wzór
UMOWA Nr ...........2012
zawarta w Aleksandrowie Kuj. w dniu ................................2012 r .pomiędzy: Zarządem Dróg
Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska 22,
87 – 700 Aleksandrów Kujawski
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez :
...................................................................................................................................................................
a:
...................................................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................................
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego ( art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych), została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
1.Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług polegających na odśnieŜaniu i likwidacji śliskości na
drogach powiatowych zlokalizowanych w rejonie Zadanie nr 1 .w sezonie zimowym 2012/2013,
zgodnie z SIWZ
i ofertą Wykonawcy stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2
do niniejszej umowy.
2.Sezon zimowy datuje się od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2013 r.
§2
Integralną część umowy stanowi dokumentacja dotycząca przetargu :
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
-Formularz ofertowy
§3
1.OdśnieŜanie i likwidacja śliskości na drogach powiatowych wykonywane będą jedną
jednostką sprzętową . Jednostkę sprzętową stanowi samochód cięŜarowy ...............................
2.Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3.Materiał do likwidacji śliskości, tj. mieszankę solno - piaskową Zamawiający na własny koszt
dostarczy do miejsca składowania wskazanego przez Wykonawcę.
§4
1.Za wykonanie odśnieŜania i likwidacji śliskości na drogach powiatowych sprzętem średnim
na zadaniu nr 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za 1 godzinę efektywnej pracy sprzętu
netto ...........................zł ( słownie; ................................................złotych )
plus naleŜny podatek VAT 8% .....................z ł ,
co stanowi kwotę .................... brutto ...........................zł (słownie: ...........................................złotych)
2. Wartość przedmiotu zamówienia , przy załoŜeniu, Ŝe Wykonawca przepracuje 150 godz.
efektywnej pracy , przy zastosowaniu cen o których mowa w ust. 1 wynosi :
cena netto –150 godz. x cena za 1godz.tj. ............................zł
( słownie : .................................................... złotych )
Podatek VAT 8 % tj ...................................................... zł
Cena brutto tj:....................................................zł
( słownie : .................................................... złotych.)
Łącznie wynagrodzenie przysługuje za :
a)odśnieŜanie i posypywanie mieszanką solno - piaskową
b)załadunek i postój pod załadunkiem mieszanki solno – piaskowej,
c)dojazd do miejsca załadunku mieszanki solno – piaskowej, przejazd na przeznaczoną do odśnieŜania
drogę oraz zjazd z drogi po wykonaniu zadania,
d) dyspozycyjność Wykonawcy w ciągu całej doby w dni powszednie, niedziele i dni ustawowo wolne
od pracy.
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e) magazynowanie mieszanki solno –piaskowej.
§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 upowaŜnionego pracownika Zamawiającego
3.Faktury opłacone w zostaną terminie 21 dni od daty doręczenia ich płatnikowi na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
NIP Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.: 891-14-13-478
NIP Wykonawcy : ...................................................................
§6
1.Do obowiązków Zamawiającego naleŜy:
a) w razie potrzeby codzienne
ustalenie zadań dla Wykonawcy w zakresie odśnieŜania
i likwidacji śliskości na poszczególnych drogach powiatowych.
b)dostarczenie mieszanki solno - piaskowej do punktów składowania wskazanych przez Wykonawcę
c)przeszkolenie osób biorących udział w odśnieŜaniu dróg powiatowych
2.Do obowiązków Wykonawcy naleŜy:
a)przystąpienie do odśnieŜania i likwidacji śliskości najpóźniej w ciągu 1 godziny od telefonicznego
zawiadomienia przez upowaŜnionego pracownika Zamawiającego,
b)wykonanie zleconych usług w zaleŜności od występujących potrzeb w dni powszednie, niedziele
i dni ustawowo wolne od pracy bez względu na porę dnia i nocy,
c)posiadanie telefonu komórkowego umoŜliwiającego nieustanny kontakt z upowaŜnionym
pracownikiem Zamawiającego,
d)niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o awarii sprzętu przeznaczonego do odśnieŜania
i likwidacji śliskości.
§7
1.W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe
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 moŜe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania
lub nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty za
wykonanie usługi niezgodnie
z warunkami technicznymi.
4.Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz naleŜytą staranność oferowanych usług.
5.W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy do ponownego wykonania zadania,
a w przypadku odmowy, zlecenia wykonania zadania innemu podmiotowi i obciąŜenie Wykonawcy
kosztami zleconej usługi.
§8
1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub
nienaleŜytego 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 niezaleŜnych od Zamawiającego w wysokości brutto
2.000,00zł (słownie dwa tysiące złotych).
3.Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie noty obciąŜeniowej
wystawionej przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar umownych do wartości rzeczywiście poniesionej szkody.
§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wobec osób trzecich powstałe w związku
wykonywaniem usług objętych umową.
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§ 10
Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada ubezpieczenie OC pojazdu, którym będzie realizował przedmiot
umowy.
§ 11
1.Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie wynagrodzenia w przypadku ewentualnych
zmian stawek podatku od towarów i usług (VAT),
2. KaŜda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie pod rygorem niewaŜności.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
§ 13
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.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

26

Wzór
UMOWA Nr ............................../2012
zawarta w Aleksandrowie Kuj. w dniu ..............................2012 .pomiędzy:
Zarządem Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie
ul. Szosa Ciechocińska 22, 87 – 700 Aleksandrów Kujawski
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:
....................................................................................................................................................................
a:
....................................................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez :
..................................................................................................................................................................
W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu
nieograniczonego ( art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych), została
zawarta umowa o następującej treści:
§1
1.Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług polegających na odśnieŜaniu na drogach
powiatowych zlokalizowanych w rejonie Zadanie nr ...........w sezonie zimowym 2012/2013, zgodnie
z SIWZ i ofertą Wykonawcy stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
2.Sezon zimowy datuje się od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2013 r.
§2
Integralną część umowy stanowi dokumentacja dotycząca przetargu :
- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
-Formularz ofertowy
§3
1.OdśnieŜanie na drogach powiatowych wykonywane będzie ................................jednostkami
sprzętowymi . Jednostki sprzętowe stanowią :
a/ ..........................................................................
b/ ..........................................................................
2.Wykaz sprzętu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§4
1.Za wykonanie odśnieŜania na drogach powiatowych sprzętem średnim (cięŜkim ) na zadaniu nr .....
Wykonawca
otrzyma
wynagrodzenie
za
1
godzinę
efektywnej
pracy
sprzętu
netto .............................................. zł ( słownie;.............................................................. złotych)
plus naleŜny podatek VAT 8% .......................zł
co stanowi kwotę brutto .........................zł (słownie: ..................................złotych)
2. Wartość przedmiotu zamówienia , przy załoŜeniu, Ŝe 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 : .................................................... złotych )
Podatek VAT 8 % tj ...................................................... zł
Cena brutto tj :..................................................... zł
( słownie : ........................................................ złotych)
§5
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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 upowaŜnionego pracownika Zamawiającego
3.Faktury opłacone zostaną w terminie 21 dni od daty doręczenia ich płatnikowi na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
NIP Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.: 891-14-13-478
NIP Wykonawcy : ..................................................................
§6
1.Do obowiązków Zamawiającego naleŜy:
a) w razie potrzeby codzienne ustalenie zadań dla Wykonawcy w zakresie odśnieŜania na
poszczególnych drogach powiatowych.
b)przeszkolenie osób biorących udział w odśnieŜaniu dróg powiatowych
2.Do obowiązków Wykonawcy naleŜy:
a)przystąpienie do odśnieŜania najpóźniej w ciągu 1 godziny od telefonicznego zawiadomienia przez
upowaŜnionego pracownika Zamawiającego,
b)wykonanie zleconych usług w zaleŜności od występujących potrzeb w dni powszednie, niedziele i
dni ustawowo wolne od pracy bez względu na porę dnia i nocy,
c)posiadanie telefonu komórkowego umoŜliwiającego nieustanny kontakt z upowaŜnionym
pracownikiem Zamawiającego,
d)niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o awarii sprzętu przeznaczonego do odśnieŜania i
likwidacji śliskości.
§7
1.W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie
publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe
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 moŜe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania
lub nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty za
wykonanie usługi niezgodnie z
warunkami technicznymi.
4.Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz naleŜytą staranność oferowanych usług.
5.W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy do ponownego wykonania zadania, a w
przypadku odmowy, zlecenia wykonania zadania innemu podmiotowi i obciąŜenie Wykonawcy
kosztami zleconej usługi.
§8
1. Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą je formą odszkodowania z tytułu niewykonania lub
nienaleŜytego 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 niezaleŜnych od Zamawiającego w wysokości brutto
2.000,00zł (słownie dwa tysiące złotych).
3.Kary umowne zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie noty obciąŜeniowej
wystawionej przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość
kar umownych do wartości rzeczywiście poniesionej szkody.
§9
Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wobec osób trzecich powstałe w związku
z wykonywaniem usług objętych umową.
§ 10
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Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada ubezpieczenie OC pojazdu, którym będzie realizował przedmiot
umowy.
§ 11
1.Zamawiający dopuszcza zmiany w umowie w zakresie wynagrodzenia w przypadku ewentualnych
zmian stawek podatku od towarów i usług (VAT),
2. KaŜda zmiana Umowy musi być dokonana na piśmie pod rygorem niewaŜności.
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
§ 13
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.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron.
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UMOWA UśYCZENIA NR
Zawarta w dniu ..........................2012r. r. w Aleksandrowie Kuj. pomiędzy :
Zarządem Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22,
87-700 Aleksandrów Kuj. zwanym w dalszej części umowy UŜyczającym reprezentowanym przez:
........................................................– Dyrektora ZDP
a:
.........................................................................................................................
zwanym w dalszej części umowy Biorącym do uŜywania.
§1
1. Działając w oparciu o pkt. III pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu
nieograniczonego (ozn. ZDP 272/5/12) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie
2012/2013. UŜyczający oddaje nieodpłatnie Biorącemu do uŜywania następujący sprzęt przeznaczony
do odśnieŜania i likwidacji śliskości na drogach powiatowych powiatu aleksandrowskiego- piaskarkę
i pług lekki
2.UŜyczenie sprzętu nastąpi na okres od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2013 r.
§2
UŜyczający przekaŜe Biorącemu do uŜywania sprzęt wymieniony w § 1 ust. 1 protokołem zdawczo –
odbiorczym. W protokole ustalony zostanie stan techniczny sprzętu oraz jego wartość w dniu jego
przekazania.
§3
1. W terminie 14 dni od dnia 15 kwietnia 2012r. Biorący do uŜywania zwróci UŜyczającemu bez
wezwania sprawny sprzęt , będący przedmiotem uŜyczenia w stanie nie pogorszonym.
2. Zwrot sprzętu dokonany zostanie protokołem zdawczo – odbiorczym, w którym zostanie określony
stan techniczny sprzętu w dniu jego zwrotu UŜyczającemu.
§4
Biorący do uŜywania ponosi wszelkie koszty utrzymania sprawności przedmiotu uŜyczenia, a takŜe
wszelkie koszty związane z jego eksploatacją.
§5
UŜyczający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania wobec Biorącego do uŜywania z
tytułu zwrotu sprzętu o stanie technicznym pogorszonym w stosunku do stanu technicznego w dniu
przekazania do uŜywania, z wyłączeniem odpowiedzialności za pogorszenie stanu technicznego
sprzętu będącego następstwem zwykłego uŜywania.
§6
1. Biorący do uŜywania zobowiązuje się, Ŝe będzie uŜywał sprzęt zgodnie z przeznaczeniem i nie odda
go do uŜywania osobie trzeciej bez zgody uŜyczającego.
2. Biorący do uŜywania ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia oraz utratę uŜyczonego sprzętu.
§7
UŜyczający moŜe Ŝądać natychmiastowego zwrotu przedmiotu umowy w przypadku gdy:
1. Biorący do uŜywania uŜywa przedmiot uŜyczenia niezgodnie z umową ;
2. Biorący do uŜywania przekaŜe przedmiot uŜyczenia osobie trzeciej bez zgody uŜyczającego.
3. Z powodów niemoŜliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy przedmiot uŜyczenia stanie
się zbędny dla Biorącego do uŜywania.
§ 7a
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
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§8
Wszystkie sporne sprawy wynikające z Umowy, dla których Strony nie znajdą polubownego
rozwiązania, będą
rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§9
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej
ze stron.
UŜyczający

Biorący do uŜywania
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