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                                Część 1 
 
 

                                             OPIS TECHNICZNY 
 
                            ZAMÓWIENIE PUBLICZNE ZP.3431.19/11 
 
 
                          Przedmiot zamówienia - CPV 90.63.00.00-2 , 90.62.00.00-9 
 
„USŁUGI  ZWI ĄZANE Z  ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG WOJEWÓDZKICH    
 NA TERENIE POWIATU  Z ĄBKOWICKIEGO W  SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012r ” 
 
  I. DROGI OBJĘTE PLANEM ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG : 
 
 
NR DROGI 

 
                           ODCINEK   

 
          KILOMETR  

 
  DŁUGOŚĆ 

 
    382 

 
Kluczowa ( skrzyŜowanie na Brodziszów) 
- granica województwa  
 

 
   42 + 260  -  71+ 734 

 
         29,474 

 
   385 

 
Granica powiatu ( Srebrna Góra) – 
Mników ( granica powiatu ) 
 

 
     21+011 – 64+882 

 
        43,871 

 
    390 

 
Kamieniec Ząbkowicki – granica powiatu 
 

 
     0+000 – 17+510  

 
       27,775 

 
    395 

 
Kazanów ( skrzyŜowanie na Nowolesie na terenie
Powiatu Strzelińskiego ) -  Paczków 
( skrzyŜowane z drogą wojewódzka nr 382 ) 

 
    45+735 – 73+510  

 
        27,775 

       
  RAZEM : 

   
      118,319 

 
II. ZASADY OD ŚNIEśANIA I USUWANIA ŚLISKO ŚCI ZIMOWEJ 
 
 
STANDART 

 
OPIS STANU UTRZYMANIA DROGI 
   DLA DANEGO STANDARDU 

 
DOPUSZCZALNE ODSTĘPSTWA OD STANDARDU 
 
Po ustaniu opadów śniegu 

Od stwierdzenia występowa- 
nia zjawiska śliskości 
             zimowej 

 
    III 

 
Jezdnia odśnieŜona na całej szerokości. 
Jezdnia posypana na : 
- skrzyŜowaniach z drogami, 
- skrzyŜowaniach z liniami kolejowymi , 
- na odcinkach o pochyleniu podłuŜnym 
  > 4%, 
- przystankach autobusowych, 
- innych miejscach ustalonych przez  
  zarząd drogi 

 
 
 
- luźny – 6 godz. 
- zajeŜdŜony- występuje 
- zaspy, języki śniegowe 
   Lokalnie – 6 godz. 

 
 
W  miejscach wyznaczo- 
 nych : 
 - gołoledź – 5 godz, 
 - szron – 5 godz, 
 - szadź – 5 godz., 
 - pośniegowa – 6 godz, 
 - lodowica – 5 godz 
 

 
     IV 

 
Jezdnia odśnieŜona na całej szerokości 
Jezdnia posypana na odcinkach  
decydujących o moŜliwości ruchu. 

 
- luźny – 8 godz, 
- zajeŜdŜony – występuje 
- języki śnieŜne-występują 
 
- zaspy – 8 godz, 
Dopuszcza się przerwy 
w komunikacji do 8 godz. 
 

 
W miejscach  
Wyznaczonych: 
-gołoledź- 8 godz, 
- pośniegowa – 10 godz, 
- lodowica – 8 godz.  
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III .PRZEWIDUJE SI Ę ZATRUDNIENIE  N/W ILO ŚCI NOŚNIKÓW I  SPRZĘTU : 
 

      1.Nośnik Wykonawcy pod solarkę „Schmidt „  i pług średni z dociskiem  Zamawiającego  - szt. 1. 
      2.Nośnik , solarka  i pług średni Wykonawcy -  szt. 1 . 
      3.Nośnik , piaskarka i pług średni Wykonawcy – szt. 2 . 
      4.Ładowarka kołowa Wykonawcy do odśnieŜania o pojemności łyŜki  min.2,00 m3  - szt. 2 . 
      5.Ładowarka kołowa Wykonawcy o pojemności łyŜki  min.1,50 m3 do przygotowania mieszanki oraz 
         załadunku materiału uszarstniających do piaskarek - szt. 1. 
      6. Nośnik i pług cięŜki  Wykonawcy – szt. 1. 

   IV. WYMAGANIA  DLA  SPRZ ĘTU : 
 

        1.Nośnik Wykonawcy pod solarkę „Schmidt „  i pług średni Zamawiającego  - szt. 1  
     naleŜy przygotować  samochód  cięŜarowy o minimalnej ładowności 12 ton i skrzyni ładunkowej    
     umoŜliwiającej montaŜ solarki . 

            -  Przeznaczony do zamontowania pług odśnieŜny stanowiący własność Zamawiającego , który do     
               prac zimowych pod względem sprawności technicznej naleŜy przygotować we własnym  
               zakresie. ( sprzęt moŜna oglądać na terenie siedziby zamawiającego ) 
            - Kierowca – operator powinien posiadać zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie obsługi  
              „ posypywarko –solarki”, 
 

        2.Nośnik , solarka  i pług średni -  kpl. 1 – nośnik i sprzęt w całości zabezpiecza Wykonawca 
           - Wykonawca zabezpiecza kadrowo moŜliwość wykonywania prac w systemie całodobowym 

        3.Nośnik , piaskarka i pług średni  – kpl. 2 - nośnik i sprzęt w całości zabezpiecza Wykonawca 
          - Wykonawca zabezpiecza kadrowo moŜliwość wykonywania prac w systemie całodobowym 
          -  Kierowca – operator powinien posiadać przeszkolenie w zakresie obsługi  „ piaskarki ” . 
 

        4.Nośnik i pług cięŜki  – kpl. 1 nośnik i sprzęt w całości zabezpiecza Wykonawca 
           - Wykonawca zabezpiecza kadrowo moŜliwość wykonywania prac w systemie całodobowym 
 

       5.Do likwidacji zasp śnieŜnych  naleŜy przygotować  ładowarkę kołową o pojemności łyŜki nie mniejszej 
           niŜ 2,00m3 - szt. 2  - sprzęt  zabezpiecza Wykonawca. 
 

       6.Do załadunku solarek i piaskarek , przygotowania mieszanki  (do likwidacji śliskości na drogach) 
          oraz do odśnieŜania  . 
          - naleŜy przygotować  ładowarkę kołową o pojemności łyŜki  min. 1,5 m3 i z moŜliwością  
            załadunku na wysokość nie mniej niŜ 3,00mb  - szt. 1. sprzęt w całości zabezpiecza Wykonawca 
 

    V. WYKONAWCA   ZAPEWNI : 
  

          1.0.Wpełni sprawny sprzęt i nośnik przystosowany do zmontowania solarki i pługu –    
                 nośnik musi posiadać niezbędne do zamontowania pługu  CZOŁOWNICE. 
          2.0.Wykonawca wyposaŜy na własny koszt nośniki sprzętu ZUD i sprzęt przeznaczony do wykonania usług  
                  objętych umową : 
          2.1.Światła sygnalizacyjne koloru Ŝółtego zamontowane : 
                 a/ przy nośniku z piaskarką , solarką                                         - na wsporniku solarki ,piaskarki, 
                 b/ przy nośniku tylko z pługiem                                                 - na kabinie samochodu  
          2.2.Światła skrajne dla zamontowanych pługów . 
          2.3.Oznakowanie sprzętu i nośników wg. instrukcji 
                    -  zamontowane znaki A-14 , A-28, C-3. 
          2.4.KaŜdy nośnik z solarką ,piaskarką , z pługiem oraz pozostały sprzęt musi być wyposaŜony w telefon 
                   komórkowy w celu zapewnienia stałej łączności . 
                   Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tytułu utrzymania stałej łączności telefonicznej w okresie 
                    prowadzenia akcji „ZUD”. 
          2.5. Zapewni całodobową łączność telefoniczną . 
        

         3.0.Wykonawca na własny koszt dokona zamontowania na oferowanych nośnikach transportowo-sprzętowych  
                powierzonego przez  Zamawiającego sprzętu : solarki, pług , który zostanie przekazany protokołem  
                zdawczo-odbiorczym na okres trwania umowy. 
 

         4. WYKONAWCA  ZAPEWNI  STAŁ Ą CAŁODOBOWĄ OBSADĘ PRACOWNIKÓW   DLA   
             W/W  NOŚNIKÓW  ZE SPRZĘTEM  I  SPRZĘTU .  
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          5.Gwarantują  natychmiastową wymianę nośnika , sprzętu (własnego) w przypadku awarii  
             pracującego. 
 

          6.Gwarantują natychmiastową i fachowa naprawę powierzonego przez Zamawiającego sprzętu  ZUD      
             piaskarki, pług – naprawy awaryjne  związane z bieŜącą obsługą sprzętu.  
        

          7.Posiadają ubezpieczenie  od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  
             gospodarczej - odpowiedzialności cywilnej dla skutków wynikłych z zakresu świadczonych usług  
             będących  przedmiotem zamówienia na kwotę min 1.000 000,00 zł. . 
  

          8.Wynajem bazy dla stworzenia bazy materiałowo – sprzętowej „zud” na terenie miasta              
             Ząbkowic Śl. 
             - lokalizacja w/w bazy materiałowo-sprzętowej wymagany jest na terenie miasta Ząbkowice Śl. 
               Baza musi spełniać następujące wymogi: 
               - musi posiadać ogrodzony i oświetlony  plac magazynowo-składowy umoŜliwiający  
                 zgromadzenie  na min. 1000 ton  piasku  oraz  zadaszoną wiatę  lub magazyn o powierzchni    
                 min. 250 m ² umoŜliwiający zgromadzenie min. 300 ton soli drogowej , oraz  utwardzony plac  
                 manewrowy  umoŜliwiający swobodne  manewrowanie pojazdami uczestniczącymi w  „ZUD” 
             -  umoŜliwia korzystanie z bazy pojazdów skierowanych przez dyŜurnego ZUD do załadunku  
                materiałów likwidujących śliskość na drogach. 
 
             PODSTAWIENIE POJAZDÓW – NOŚNIKÓW , SPRZĘTU  ICH RODZAJ, ILO ŚĆ, CZAS 
             ZATRUDNIENIA  / praca, dyŜur na bazie , dyŜur domowy /  BĘDZIE OKRE ŚLONY PRZEZ OSOBĘ  
             UPOWAśNIONĄ PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO DYSPONENTA – DYśURNEGO I KOORDYNATORA 
             AKCJI „ ZUD” „ 
 

           UWAGA! 
 

          Do pracy przy wykonaniu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich zostaną   
          dopuszczeni pracownicy, którzy będą posiadali aktualne przeszkolenie przeprowadzone przez zamawiającego .  
          W przypadku zmiany osób- pracowników wskazanych przez Wykonawcę , Wykonawca zobowiązany jest 
          zgłosić zmianę oraz  pokryć koszty szkolenia nowego pracownika . 
   
 VI.  ZAMAWIAJ ĄCY ZAPEWNI: 
                                                
        1.W pełni  sprawny sprzęt : solarkę ,pług który stanowi własność zamawiającego i  zostanie przekazany na 
            czas wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg protokołem zdawczo- odbiorczym  
            Wykonawcy. 
         2.Szkolenie dla pracowników Wykonawcy , którego oferta zostanie przyjęta /wykazanych w załączniku/ 
            na temat zasad prowadzenia i warunków wykonania usług związanych z zimowym utrzymaniem  
            dróg wojewódzkich .  
            (Wykonawca usług pozostaje odpowiedzialny za powierzony sprzęt od chwili przyjęcia do czasu zwrotu 
            protokołem zdawczo-odbiorczym „ Zamawiającemu ” .) 
        3.Pomiesczenie socjalne dla kierowców i operatorów sprzętu na czas prowadzonej akcji „ZUD” 
 
 VII.  K A L K U L A C J A   C E N Y : 
 
         WYKONAWCA BĘDZIE  MIAŁ LICZONY CZAS PRACY OD MOMENTU ZGŁOSZENIA SIĘ    
         U DYśURNEGO „ ZUD”  DO MOMENTU ZWOLNIENIA WYKONAWCY PRZEZ   
         DYśURNEGO 
 

 DLA NOŚNIKÓW ORAZ SPRZĘTU- PODAĆ CENĘ : 

  1.0.  PRACA : 
 

  1.1.Za 1 godzinę pracy  pojazdu – nośnika Wykonawcy ze sprzętem Zamawiającego; solarka „Schmidt „  
        i pług średni  :  
 

 a/zwalczanie śliskości – posypywanie  
 b/odśnieŜanie 
      przy pracy nośnika pod solarkę i pługiem naleŜy uwzględnić : 
           - paliwo do solarki, 
           - obsługę solarki, 
           - konserwację bieŜącą solarki i pługa.  
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         Wykonawca  jest odpowiedzialny za właściwy załadunek materiałów uszorstniajacych do zasobnika 
          piaskarki  i właściwe rozsypywanie przez piaskarkę  , za prawidłowe odśnieŜanie . 
 

  1.2.Za 1 godzinę pracy  pojazdu – nośnika ze sprzętem piaskarka i pługiem Wykonawcy :  

 a/  zwalczanie śliskości – posypywanie  
 b/  odśnieŜanie  
      przy pracy nośnika pod piaskarkę i pług naleŜy uwzględnić : 
           - paliwo do piaskarki, 
           - obsługę piaskarki i pługa, 
      

     Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy załadunek materiałów uszorstniajacych do zasobnika 
     piaskarki  i właściwe rozsypywanie przez piaskarkę  , za prawidłowe odśnieŜanie . 
 

1.3.Za 1 godzinę pracy  pojazdu – nośnika ze sprzętem - pługiem cięŜkim Wykonawcy : 

 a/  odśnieŜanie  
      przy pracy nośnika pod pług  naleŜy uwzględnić : 
       - obsługę pługa, 

            Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe odśnieŜanie . 
 

1.4.Za 1 godzinę pracy dla ładowarki naleŜy uwzględnić : 
        - odśnieŜanie wskazanych odcinków dróg, 
        - obsługę ładowarki  

        Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe odśnieŜanie. 

1.5.Za 1 godzinę pracy ładowarki przy załadunku materiałów  dla ZUD do solarek  , piaskarek : 
       naleŜy uwzględnić : 
       -  załadunek materiałów uszorstniajacych do podstawionych nośników transportowo – sprzętowych   
       -  pracę ładowarki przy przygotowaniu mieszanek uszorstniajacych na terenie magazynu lub placu składowego. 
  

       Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwy załadunek materiałów uszorstniajacych do zasobnika 
        piaskarki  jak równieŜ jeŜeli zostanie sprzęt skierowany do odśnieŜania , za prawidłowe odśnieŜanie. 
 

 2.0.   DYśUR     za 1 godzinę : 
 

 2.1.DyŜur nośnika lub sprzętu będzie naliczany od momentu podstawienia pojazdu lub sprzętu w wyznaczonym  
        punkcie dowodzenia – siedziba Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. do chwili zwolnienia 
         lub skierowania do pracy.  
         Ceny jednostkowe określić dla pozycji cenowej  wykazanej w „ załączniku cenowym”  . 
  

2.2.Postój nośnika z solarką  pod załadunek „Roztworu  solanki „ , piaskarką pod załadunkiem materiałów  
        uszorstniających  liczony jest jako dyŜur nośnika . 
 

2.3.Postój ładowarki na bazie przeznaczonej do załadunku materiałów uszorstniających będzie płatny za ilości     
       rzeczywistych godzin postoju – dyŜuru  potwierdzonych przez zamawiającego. 
 

2.4. DyŜur domowy w święta i w dni wolne od pracy będzie pełniony przez Wykonawcę na zlecenie  
       Zamawiającego wg bieŜących potrzeb zaleŜnych od warunków na drogach. 
 

2.5.Drobne naprawy awaryjne  powierzonego przez  Zamawiającego sprzętu: solarki „Schmidt„ i pługa średniego 
      Wykonawca będzie dokonywał we własnym zakresie. 

      Wszelkie naprawy i ich zakres Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu. 
       Konieczność dokonania napraw awaryjnych pozostałych  Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu, 
       i w uzgodnieniu  z upowaŜnionym przedstawicielem Zamawiającego ustalić ich zakres . 
       Zamawiający uzgodni z Wykonawcą sposób usunięcia awarii i zasady rozliczenia . 
 

3. Wynajem bazy materiałowo – sprzętowej dla stworzenia bazy „zud” na terenie  miasta  Ząbkowic Śl. 
     NaleŜy podać kwotę za 1 miesiąc wynajmu bazy materiałowo – sprzętowej . 
     Przewidywany okres wynajmu od 15 listopada  2011r  do 31 marca 2012r . 
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VIII. PROWADZENIE I KOORDYNACJA AKCJI  ZIMOWEGO UTR ZYMANIA DRÓG  
         WOJEWÓDZKICH. 
 

         BAZA  DYSPOZYCYJNA   
 

        „Kierowanie i koordynacja akcji- zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich” będzie prowadzone w siedzibie 
          Zamawiającego -: 

          Zarządu Dróg Powiatowych   
          Ząbkowice Śl. 
          ul. Daleka nr 19 
        

Prowadzenie i koordynacja akcji  „ZUD” przez Zamawiającego polegać będzie na zaplanowaniu , zabezpieczeniu 
odpowiedniej ilości niezbędnego sprzętu w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za ZUD Wykonawcy oraz  
dysponowanie sprzętem wg potrzeb zgodnie z obowiązującymi normami i standardami utrzymania dróg wojewódzkich, 
nadzorowanie i rozliczaniu zleconych i wykonanych usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich  
na terenie powiatu ząbkowickiego. 
 
 UWAGA !  
 
W dniu podpisaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłoŜyć Zamawiającemu wykaz oferowanych 
do wykonania w/w  usług  związanych z „ZUD „ nośników z określeniem rodzaju , oznaczenia nośnika lub 
sprzętu , podaniem  nr. rejestracyjnym nośnika oraz  imiennym wykazem osób  uprawnionych do wykonania 
usług objętych zamówieniem i wykazem kontaktowych nr  telefonów  komórkowych na poszczególnych 
nośnikach i sprzęcie. 
 
 
Szczegółowe specyfikacje odnośnie warunków prowadzenia „Akcji zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich „  
 znajduje się do wglądu w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych  w dni robocze od poniedziałku do piątku w 
 godzinach od 8.00 – 14 .00 pokój nr 9.   
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                                                                     „  PROJEKT  UMOWY „ 
 

                U M O W A     NR   ZP.2231. .../11 
 
 
Zawarta w dniu ................................-2011r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. z 
siedzibą ul. Daleka nr 19 zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM „ reprezentowanym przez: 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych                                                             - Antoni DroŜdŜ  
    przy kontrasygnacie:  
 Głównego Księgowego                                                                                    - Małgorzata Turczyn , a  
      
    .................................................................................................................................................................................................................... 
 
    .................................................................................................................................................................................................................... 
 
    ..................................................................................................................................................................................................................... 
 

zwanym dalej  „ WYKONAWCĄ ” reprezentowanym przez :  
 

1.......................................................                                      - ...................................................... 
NIP: ……………………………….                 
wyniku wyłonienia w trybie przetargu nieograniczonego  którego wartość zamówienia jest mniejsza niŜ 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dn.29-01-2004r. „Prawo 
zamówień publicznych „ (Dz.U z 2010r  nr 113 poz.759 z póź. zm. ) Wykonawcy , została zawarta 
umowa o treści: 
 

                                                                           § 1 
 

Zamawiający powierza , a Wykonawca przyjmuje do wykonania : 
 

    „ USŁUGI  ZWI ĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG WOJEWÓDZKICH NA     
          TERENIE  POWIATU  ZĄBKOWICKIEGO W  SEZONIE ZIMOWYM   2011/2012 „  
              

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
Zamówienia publicznego  ZP.3431.19/11. oraz ofertą przetargową . 
 

                                                                           § 2 
 

1.Umowa zostaje zawarta na czas sezonu zimowego 2011/2012r : nie później jednak , jak do zakończenia prac   
    i  demontaŜu osprzętu  stanowiącego własność Zamawiającego 
2.Termin gotowości podjęcia prac wyznacza się od podpisania umowy. 
3.Przewidywany termin zakończenia - do 31-marca-2012r.  z moŜliwością ich  późniejszego zakończenia. 
4.Zarząd Dróg Powiatowych o zakończeniu akcji zimowego utrzymania dróg powiadomi Wykonawcę  
     - 7 dni przed terminem zakończenia . 
 

                                                                           § 3 
 

1.Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w stałej gotowości technicznej i świadczenia usług przez  
   wymienione w §10 ust. .II  jednostki sprzętowe i transportowe w czasie określonym w § 2. 
2.Wykonawca zobowiązany jest podstawić na wezwanie telefoniczne lub ustne niezbędny sprzęt i  
   pojazdy na wyznaczoną godzinę i miejsce  -  lecz nie później niŜ : 
2.1.W ciągu 1 godziny od wezwania gdy wezwanie przekazano w godzinach od 7:00 do 15:00 
2.1.W ciągu 2 godziny od wezwania gdy wezwanie przekazano w godzinach pozostałych. 
3.W razie zaistnienia konieczności Zamawiający moŜe skierować wyszczególniony w § 10 ust. II  
   sprzęt na zagroŜone odcinki dróg na terenie powiatu. 
   Dojazd sprzętu do wyznaczonego przez Zamawiającego punktu Wykonawca rozliczy wg ustalonej 
   stawki za godzinę pracy i rzeczywistą ilość godzin dojazdu potwierdzoną przez upowaŜnioną przez  
   Zamawiającego osobę.   
4.W razie powstania awarii lub innych istotnych przyczyn uniemoŜliwiających podstawienie objętych  
   umową nośników pod sprzęt lub pozostałego sprzętu Wykonawca powiadomi niezwłocznie o tym  
   Zamawiającego i w jak najkrótszym czasie zabezpieczy w porozumieniu ze Zamawiającym nośnik  
   sprzęt zastępczy. 
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                                                                            § 4  
 

1.Szczegółowy zakres prac-usług , okres zatrudnienia Wykonawcy na wezwanie ustala  upowaŜniony    
   przedstawiciel Zamawiającego dysponent – AKCJI ZUD .  
   Koszt usług nie zleconych przez dysponenta nie będzie płacony przez Zamawiającego  
2. Za czas zatrudnienia uznaje się okres od zgłoszenia się sprawnego pojazdu /nośnika /lub sprzętu na  
    wyznaczonym obwodzie drogowym do chwili zwolnienia przez dysponenta. 
3.Czas zatrudnienia wezwanego nośnika lub sprzętu nie powinien być krótszy niŜ 2 godziny. 
   Do czasu zatrudnienia wlicza się okres pracy oraz dyŜuru , nie zalicza się natomiast czasu  
   dojazdu do  siedziby obwodu dysponenta z wyjątkiem odpowiedniego zapisu w umowie. 
   Czas zatrudnienia potwierdza dysponent  /dyŜurny/ sprzętu na obwodzie drogowym codziennie na  
   kartach drogowych lub innych dokumentach Wykonawcy oraz w dzienniku pracy sprzętu. 
 

                                                                           § 5 
 

Wykonawca zobowiązuje się do : 
1.MontaŜu powierzonego przez Zamawiającego sprzętu: solarki oraz pługu  na wyszczególnionych w §10  
   ust. II umowy  środkach transportowo-sprzętowych -( nośnikach ) na koszt  własny Wykonawcy.  
2. Do zamontowania na  własny koszt lamp sygnalizacyjnych na sprzęcie biorącym udział w akcji ZUD. 
3. Realizacja zadań ustalonych przez dysponenta obwodu zgodnie z zasadami określonymi w planie  
    zimowego utrzymania dróg . 
4.Meldowanie / pracownicy obsługujący pojazdy i sprzęt zud/  dysponentowi obwodu o realizacji   
   poszczególnych zadań stwierdzonych utrudnieniach, zmianach warunków atmosferycznych,  
  wypadkach i innych waŜniejszych wydarzeniach związanych z zimowym utrzymaniem dróg: 
   -  telefonem lub bezpośrednio po powrocie do bazy. 
5.Wykonywać we własnym zakresie obsługi, drobnych napraw i konserwacji powierzonego sprzętu. 
6.Po zakończeniu prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg Wykonawca zobowiązany jest do  
   zwrotu sprzętu oczyszczonego i wymytego w ciągu 7 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. 
                 

                                                                           § 6 
 

Solarka „Schmidt „  i pług średni z dociskiem montowane na nośniku Wykonawcy stanowiące własność 
Zamawiającego zostaną przekazane na okres obowiązywania umowy protokołem zdawczo-odbiorczym 
Wykonawcy. 
 

                                                                           § 7 
 

Zamawiający zobowiązuje się do : 
1.Przeszkolić pracowników obsługujących sprzęt w zakresie zasad prowadzenia prac związanych z  
   zimowym utrzymaniem dróg  oraz obsługą powierzonego sprzętu . 
2.Zapewni pracownikom obsługującym akcję zimowe utrzymanie dróg pomieszczenie wypoczynkowe z  
   moŜliwością podgrzania posiłków . 

 

                                                                           § 8 
 

1.Wykonawca poniesie odpowiedzialność cywilną za skutki nie podstawienia w terminie wezwanego  
    nośnika ze sprzętem lub sprzętu oraz za nie realizowanie lub wadliwe wykonanie wyznaczonych przez    
   dysponenta obwodu zadań , na skutek winy obsługujących lub niesprawności sprzętu lub pojazdu  
   Wykonawcy, przez potrącenie 5-ciu jednostek obrachunkowych /godz. pracy (netto)dla danego sprzętu.  
2.Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za powstałe na rzecz osób trzecich szkody ,  
   spowodowane nie właściwą obsługa i nie przestrzeganiem przepisów BHP przy pracy sprzętu ZUD. 
3.NiezaleŜnie od odpowiedzialności podanej w pkt.1 naleŜność Wykonawcy będzie proporcjonalnie  
   obniŜona za wadliwe lub niepełne wykonanie zadań zleconych przez Zamawiającego. 
4.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za koszty osprzętowienia jego nośników i sprzętu  
   w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 
5.Wykonawca zostanie obciąŜony kosztami naprawy za zniszczony z jego winy powierzony przez     
    Zamawiającego sprzęt określony w § 6 ( solarka i pług)  . 
 

                                                                           § 9 
  
1.Wadliwe i nieterminowe wykonanie usług przez Wykonawcę moŜe być powodem do natychmiastowego 
    wypowiedzenia warunków niniejszej umowy przez Zamawiającego. 
2.Wypowiedzenie warunków umowy przysługuje kaŜdej ze stron na piśmie w terminie 1-go miesiąca z   
    wyjątkiem postanowień pkt. 1 
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                                                                           § 10 
 
 1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie szacunkowe do kwoty brutto : …………,00zł.- 
     słownie: ……………………………………………………………… 00/100 złotych z tego: 

1.1.Do dnia 31.12.2011r w ramach posiadanych środków szacunkowo do kwoty brutto: ……………..,00zł.  
   słownie:  ………………….00/100 złotych brutto. 

1.2.Od 01-01-2012r. do końca sezonu ZUD 2011/2012r pozostałą wartość do kwoty zawartej umowy  
 

2. Podstawą wynagrodzenia Wykonawcy będzie wynagrodzenie obliczone na podstawie rzeczywistych  
     ilości godzin pracy ,dyŜuru na bazie , dyŜuru domowego potwierdzonych przez upowaŜnioną przez  
     Zamawiającego osobę i w oparciu o cenę jednostki obrachunkowej netto plus naleŜny podatek Vat: 
 

 
  JEDN PRACA DYśUR NA BAZIE DYśUR DOMOWY 

 
Lp  

     
 NAZWA  NOŚNIKA, SPRZĘTU 

  Cena za 1 godzinę 
 

Cena za 1 godzinę Cena za 1 godzinę 

SZT.  netto  złotych pol.    netto złotych pol. netto  złotych pol. 
                         

 
1 

 
2 

3 4 5 6 

 
1. 

 
Samochód cięŜarowy : 
-nośnik pod solarkę „Schmidt „ i 
pług średni z dociskiem  
( solarka, pług własność ZDP) 
 

 
1 

   

 
2. 
 
 

 
Samochód cięŜarowy : 
nośnik  z solarką i pług średni  
(nośnik , solarka, pług Wykonawcy) 
 

 
 
1 

   

 
3 

 
Samochód cięŜarowy :  
-nośnik  z piaskarką i pług średni 
(nośnik, piaskarka, pług 
Wykonawcy) 
 

 
 
2 

   

 
4 

 
Samochód cięŜarowy: 
nośnik  i pług cięŜki 
(nośnik, pług cięŜki Wykonawcy) 
 

 
 
1 

   

 
5    

 
Ładowarka do odśnieŜania  
( sprzęt Wykonawcy) 

 
 
2 

   

 
6. 

 
Ładowarka  
do załadunku materiałów , 
odśnieŜania 
 ( sprzęt Wykonawcy) 
 

 
 
 
1 

   

                              Cena  netto za 1 miesiąc zł.  Pol. 

       1 
miesiąc 

   

  7. Wynajem bazy materiałowo – 
sprzętowej 
 

    

 
Zgodnie z ofertą przetargową do zamówienia publicznego nr ZP.3431.19/11 . 
 
3. Lokalizacja bazy materiałowo-sprzętowej : 

     ………………………………………………………………………………………………………….. 
                   / adres :  miejscowość , ulica  / 

     ……………………………………………………………………………………………………… 
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4.Ceny jednostkowe określona przez Wykonawcę  zostaną ustalone na okres waŜności umowy i nie będą   
   podlegały zmianom z wyjątkiem zmian przewidzianych odpowiednimi zapisami warunków umowy.     
 

                                                                           § 11 
 

1.Rozliczenie usług będzie dokonywane na podstawie  zweryfikowanego przez osobę  upowaŜnioną przez   
   Zamawiającego przedłoŜonego rachunku. 
2.NaleŜność za wynajem bazy materiałowo- sprzętowej płatna za dany miesiąc najmu na koniec tego 
   miesiąca. 
3.NaleŜność płatna będzie do 30 dni od daty doręczenia sprawdzonego rachunku przelewem z konta  
   Zamawiającego na konto Wykonawcy. 
   Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego 
4.Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie naleŜności dla  
   Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia  
   faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz Podwykonawców. 
5.NaleŜności nie zapłacone przez Zamawiającego w ustalonym w pkt.3 terminie podlegają    
   oprocentowaniu wg obowiązujących w Polsce zasad przy nieterminowych płatnościach. 
6.Wykonawca wyraŜa zgodę na potrącenie kar umownych lub innych uzasadnionych potrąceń z  
   przysługującego wynagrodzenia za wykonanie  przedmiotu  umowy. 
 

                                                                           § 12  
 

1.Wykonawca przy udziale Podwykonawców wykona następujące usługi : 
   ………………………………………… - …………………………………………………………. 
2.Pozostałe usługi Wykonawca wykona siłami własnymi. 
3.Powierzenie usług wymienionych w ust. 1 Podwykonawcy musi zostać zgłoszone Zamawiającemu na  
   piśmie i przez niego zaakceptowane. 
4.Wykonawca musi przedłoŜyć informację o podwykonawcach , którym zamierza zlecić usługi , o  
   których mowa w ust. 2 nie później niŜ 5 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług 
   któregokolwiek Podwykonawcy. 
5.Po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego , o której mowa w ust. 3 Wykonawca przedłoŜy  
   Zamawiającemu  umowę z Podwykonawcą na realizację powierzonego mu do wykonania zakresu usług  
   wraz z umową cesji na rzecz Zamawiającego wierzytelności naleŜnych Podwykonawcy.   
6.Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku podwykonawcy będzie  
   traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe stanowić podstawy  
   do zmiany terminu zakończenia usług  . 
7.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 
 

                                                                           § 13 
 

1. Koordynatorem realizacji zobowiązań  umowy ze strony Wykonawcy będzie:  
    ………………………………………………………………………… 

1.1.Odpowiedzialny za terminowe podstawienie nośników i sprzętu ze strony Wykonawcy będzie: 
      ………………………………………………………………………….. 
 

2. Koordynatorem realizacji zobowiązań  umownych  ze strony Zamawiającego będzie:  
    Z-ca Dyrektora  Maciej Haczkowski   tel.74 8151 657 lub kom. 691 496 627 
 

                                                                           § 14  
 

W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom , jeŜeli konieczność 
wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności , których nie moŜna było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy: 
2.1.Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy. 
2.2.Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy. 
2.3.Gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna będzie zmiana osób, o których mowa w § 13 umowy. 
2.4.Terminu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego ,  
       które zaistniały w tracie realizacji przedmiotu umowy tj.: zmiana terminu i ilości wykonanych usług. 
 

                                                                         § 15  
 

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej w postaci aneksu  
    podpisanego przez strony umowy. 
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2.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i  
   Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr  113 poz. 759 z 2010r z póź.zm.)  
    i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych .  
3.Spory które mogą wyniknąć z postanowień niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd rzeczowo  
   właściwy dla Zamawiającego . 
 

                                                                     § 16 
 

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 
Wykonawcy. 
 

                                                                     § 17 
       

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1.”SIWZ” zam. ZP.3431.19/11 
2.Oferta przetargowa  
 
 
                                                             PODPISY 

                                                                                                            
ZAMAWIAJĄCY 

                                   
                                 WYKONAWCA 
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               INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA  
                   ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  ZP.3431.19/11 
 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie USTAWY z dnia 29-01-2004r. 
    „ Prawo zamówień publicznych „(Dz.U. Nr 113 poz. 759 z 2010r.  z póź.zm.) 
 

1.0.ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ,  57-200 Ząbkowice Śl. ,  ul. Daleka nr 19 
       nr telefonu  74 – 8151-657 i  74 8151- 573 , fax 74 – 8153-541 , email: zdp@zabkowice-powiat.pl  
       zwanym dalej „ZAMAWIAJ ĄCYM”  zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
       publicznego w trybie: „ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ” , którego wartość  zamówienia  
       jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z    
       dn.29-01-2004r. „Prawo zamówień publicznych „ ( Dz.U z 2010r nr  113 poz. 759 )  na    
                                                     wykonanie zamówienia pt : 
 

    „USŁUGI  ZWI ĄZANE Z  ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG WOJEWÓDZKICH    
            NA TERENIE POWIATU  ZĄBKOWICKIEGO W  SEZONIE ZIMOWYM               
                                                                2011/2012r  ” 
 

    Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców . 
    Zakres Prac „ZUD” - odśnieŜanie i usuwanie śliskości na drogach , 
 

    Przedmiot zamówienia - CPV  90.62.00.00-9 , CPV 90.63.00.00-2   
 
    Usługi zlecane będą wg zaistniałych bieŜących potrzeb – zaleŜnych od warunków na drogach   
 

2.Termin realizacji usług  –  SEZON ZIMOWY  2011/2012r . 
 

     orientacyjny okres: od podpisania umowy  do 31-marca-2012r. z moŜliwością ich późniejszego  
     zakończenia. 

3.0.O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  MOG Ą  UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY,  KTÓRZY  
           SPEŁNIAJĄ WARUNKI  DOTYCZ ĄCE: 
 

3.1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeŜeli przepisy prawa   
       nakładają obowiązek ich posiadania ; 
3.1.2.Posiadania wiedzy i doświadczenia;  
          Wykazać , Ŝe w okresie ostatnich  3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeŜeli okres  
          prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - świadczył usługi związane z zimowym  
          utrzymaniem dróg publicznych  o wartości łącznej nie mniejszej niŜ 500.000,00 zł. brutto. 
3.1.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do wykonania  
          Zamówienia. 
          Dysponują jednostkami sprzętowymi i środkami transportu przystosowanymi do zwalczania śliskości i  
          odśnieŜania na drogach publicznych - zgodnie z warunkami wymaganiami w opisie przedmiotu  
           zamówienia .  
3.1.4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
3.2.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art.24 ust 1  ustawy z dn.29-01-2004r  
      „Prawo zamówień publicznych „ (  Dz.U z 2010r nr  113 poz 759 póź.zm ). 
3.3.Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej     
       - odpowiedzialności cywilnej dla skutków wynikłych z zakresu świadczonych usług będących         
        przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,00 zł. . 
 

4.0.OFERTA WINNA ZAWIERA Ć PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE NAST ĘPUJĄCE  
                                DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA : 
 

4.1. Formularz oferty - wypełniony wg załączonego wzoru . 
4.1.1.” Załączniki cenowe ” –   nr 1 i nr 2 wypełnione i podpisane wg załączonego wzoru , które  stanowią  
             integralną część oferty. 
4.2. Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Art.44 ustawy  
        z dn.29-01-2004r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U z 2010r nr  113 poz. 759 póź.zm. )  wg wzoru   
       -„ZAŁ ĄCZNIK NR 1” 
4.3.Dowód wniesienia wadium -  NIE DOTYCZY . 
4.4.Pisemne oświadczenie Wykonawcy ,Ŝe spełnienia warunki określone w Art.22 ust.1 ustawy „Prawo  
       zamówień publicznych” z dn.29-01-2004r. (Dz.U z 2010r nr  113 poz. 759 póź. zm.) wg wzoru –  
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      „ZAŁ ĄCZNIK NR 2 ”  
4.5.Aktualny odpis z właściwego rejestru , jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru   
       wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , oryginał lub  
       kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę , a w stosunku osób fizycznych  
       oświadczenia w zakresie art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dn.29-01-2004r „Prawo zamówień publicznych” 
4.6.Pisemne oświadczenie Wykonawcy ,Ŝe spełnienia warunki określone w Art.24 ust.1 i 2 ustawy  
      „Prawo zamówień publicznych” z dn.29-01-2004r. (Dz.U z 2010r nr  113 poz.759 póź. zm.)  wg wzoru –   
        „ZAŁ ĄCZNIK NR 3 ”  
4.7„Doświadczenie zawodowe”- wg wzoru. ZAŁĄCZNIK NR 4 . 
       Wykazać ,Ŝe świadczyli usługi związane z  zimowym utrzymaniem dróg publicznych w zakresie  
        porównywalnym  z zakresem przedmiotu zamówienia o wartości łącznej nie mniejszej niŜ 500.000,00  
        zł . brutto  z podaniem  daty – okresu świadczenia usług  , nazwy  i adresu  zamawiającego oraz   
         załączyć  dokumenty potwierdzające , Ŝe zostały  wykonane z naleŜytą starannością i terminowo -   
        oryginały lub kopie potwierdzone  za zgodność z oryginałem  przez  Wykonawcę . 
4.8. Odpowiedni potencjał techniczny -  Wykazać , Ŝe Wykonawca Dysponuje jednostkami transportowo- 
        sprzętowymi  wymaganymi i określonymi w warunkach zamówienia-  wg wzoru ZAŁ ĄCZNIK  NR 5 –  
       „Wykaz sprzętu „   
4.9„Wykaz osób ” - załączyć wykaz imienny osób , którymi dysponuje lub będzie dysponował     
        Wykonawca  , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz  oświadczenie, Ŝe osoby,  
         które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,  - wg  
         wzoru  ZAŁ ĄCZNIK NR 6 .  W przypadku podania w wykazie osób , którymi Wykonawca będzie  
       dysponował, naleŜy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do  udostępnienia osób  
       zdolnych do wykonania zamówienia . 
4.10.PrzedłoŜy dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie      
         prowadzonej działalności gospodarczej , odpowiedzialności cywilnej dla skutków wynikłych z zakresu  
         świadczonych usług będących przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,zł. . 
4.11.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy dokumenty składające się na  
         ofertę, podpisuje osoba nie będąca ustawowym przedstawicielem Wykonawcy (nie wynika  
         bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru )  oryginał lub kopia   
         poświadczona  notarialnie.  
         W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustana -    
         wiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo   
         reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia zgodnie  
         z art. 23 w/w/ ustawy. Pełnomocnictwo winno być zgodne z przepisami „Kodeksu Cywilnego”  
4.12.JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
       zamiast dokumentów wymienionych w  pkt. 4.5.  składa dokument lub dokumenty , zgodne z  
       § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn 30-12-2009r. w sprawie dokumentów, jakie moŜe  
        Ŝądać  zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  
       ( Dz.U. z 2009r  Nr 226  poz.1817) .  
4.12.1.Dokumenty o, których mowa w pkt. 4.12  winny być wystawione nie wcześniej niŜ odpowiadające  
            im dokumenty określone w pkt.  4.5. 
4.13.JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub  miejsce  
         zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.5 zastępuje się je dokumentem  
          zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym  organem sądowym,  
          administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju  
          pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
           ( Dz.U. z 2009r. nr 226  poz 1817 ) . 
4.14.W celu potwierdzenia spełnienia warunków od Wykonawców składających wspólną ofertę: 
4.14.1.Oświadczenie wymienione w pkt. 4.2. i  pkt. 4.4  oraz  dokumenty określone w pkt. 4.7-4.10   
            winne być złoŜone w imieniu wszystkich wykonawców. 
4.14.2.Dokumenty wymienione w pkt. 4.5-4.6  albo odpowiadające im , określone w pkt. 4.12. winne     
          być przedłoŜone przez kaŜdego wykonawcę. 
4.14.3.Dokumenty wymienione w pkt 4.0 winien złoŜyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród        
         Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy spełniają warunki określone w pkt.  3.0  i  
          uczestniczyć będą w realizacji zamówienia w zakresie odpowiadającym postawionym warunkom. 
4.15.Zamawiający zaleca załączenie do oferty „Spis załączników składających się na ofertę „ 
          / spis treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty /. 
4.16.W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcom wspólnie ubiegających się o udzielenie  
          Zamówienia przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne naleŜy przedłoŜyć     
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          Zamawiającemu  umowę regulującą wzajemne prawa i obowiązki współpracy Wykonawców  
          występujących wspólnie ( art. 23 ust. 4 ustawy z d. 29-01-2004r pzp) .  
          Termin na jaki została zawarta umowa pomiędzy Wykonawcami  nie moŜe być  krótszy  od  
          terminu określonego na wykonanie  zamówienia.  
4.17.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie      
         załączonych  do oferty oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w       
         postępowaniu, dokonana  zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia. 
 

5.0.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 

5.1.Wykonawca przystępując do udziału w przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 
          NIE DOTYCZY   
 

6.0. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO  I      
        WYKONAWCÓW. 
 

6.1.Wykonawca moŜe zwrócić się do Zamawiającego  o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych  
        warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie , jednak nie  
        później niŜ 2 dni przed upływem składania ofert pod warunkiem , Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści  
        specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŜ do końca  
        dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert  zgodnie z  Art.38. ust.1. w/w   
         ustawy Pzp. Zamawiający treść wyjaśnień dot.  „Specyfikacje istotnych warunków  zamówienia”   
         przekaŜe wykonawcom , którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia , bez  
         ujawniania źródła zapytania  i  umieści na   stronie internetowej : www.bip.zdp-zabkowice.pl  
6.2.Przed upływem składania ofert Zamawiający moŜe w szczególnie uzasadnionych przypadkach  
        zmodyfikować treść „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” . Dokonaną zmianę  
        specyfikacji zamawiający przekaŜe niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano  
        specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz  umieści na stronie internetowej : 
         www.bip.zdp-zabkowice.pl i staną się one  integralną jej częścią zgodnie z ustawą pzp . 
6.3.Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert , jeŜeli w wyniku modyfikacji treści „ Specyfikacji  
       istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w   
       ofertach Wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej  
       ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. 
6.4.O przedłuŜeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców 
        zamieszczając tę informacje na stronie internetowej: www.bip.zdp-zabkowice.pl. 
6.5. Zamawiający dopuszcza składanie: oświadczeń , wniosków, zawiadomień oraz innych informacji za  
       pomocą faksu.  Składane za pomocą faksu uwaŜa się za złoŜone w terminie,  jeŜeli ich  treść dotarła  
        do adresata przed  upływem terminu. KaŜda ze stron  na Ŝądanie drugiej strony  niezwłocznie  
       potwierdza fakt otrzymania :  oświadczeń , wniosków, zawiadomień oraz innych informacji. 
6.6.Osoby uprawnione ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami: 
       - Z-ca Dyrektora Maciej Haczkowski        -  sprawy dot. Opisu technicznego przedmiotu zamówienia. 
       - Specjalista  Jolanta RoŜek                        -  spawy ogólne dot. Zamówienia publicznego . 
 

7.0. KALKULACJA CENY OFERTOWEJ: 
 

7.1.Wykonawca  określi cenę jednostkową pracy , dyŜuru na bazie i  dyŜuru domowego wg wymagań  
       zawartych w ”Specyfikacji technicznej” Cenę jednostkową  naleŜy określić metodą kalkulacji  
        uproszczonej. 
7.2.Cena jednostkowa  winna uwzględniać wszystkie niezbędne składniki kalkulacyjne wymagane dla  
         wykonania jednostkowego zadania w tym:  
       -  robocizna – pracę  nośnika ze sprzętem i  sprzętu  
       -  koszty szkolenia własne  pracowników w zakresie prowadzenia ZUD, 
       -  koszty obsługi bieŜącej przekazanego sprzętu wraz z materiałami / paliwo, oleje do solarek ,  
          piaskarki  itp./ 
       -  koszt osprzętu pługów i piaskarek / akumulatory ,lampy obrysowe itp./ 
       -  oznakowanie sprzętu, 
       -  koszty wyposaŜenia nośników solarek piaskarek , pługów oraz  sprzętu  w telefony komórkowe 
       -  koszty pośrednie , zysk , ubezpieczenie wykonywanych usług oraz innych wydatków związanych z  
          realizacją zadania.  
7.3.Cena jednostkowa dla dyŜuru winna uwzględniać wszystkie niezbędne składniki kalkulacyjne wymagane    
       dla jednostki 1 –godziny dyŜuru zawartych w ”Specyfikacji technicznej”. 
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7.4.Ceny jednostkowe określona przez Wykonawcę  zostaną ustalone na okres waŜności umowy i nie  
        będą  podlegały zmianom z wyjątkiem zmian przewidzianych odpowiednimi zapisami warunków umowy    
7.5.Zamawijący będzie zlecał usługi sukcesywnie wg zaistniałych  potrzeb zaleŜnych od warunków na  
      drogach  .  
7.6.Cena oferty winna być wyliczona przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zamawiającego  
       zawartymi w specyfikacjami istotnych warunków zamówienia, z końcowym  doliczeniem naleŜnego  
       podatku VAT od towarów i usług  zgodnie z obowiązującymi przepisami : ustawa z dn. 11-03-2004r  
       o podatku od towarów i  usług ( Dz.U. Nr 54, poz. 535 z póź.zm.) 
7.7.Cena oferty powinna być wyraŜona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po   
       przecinku.  
7.8.Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji w terenie i zdobył wszelkie informacje, które mogą być  
      konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy,   
 

8.0.PRZYGOTOWANIE OFERTY: 
 

 8.1.KaŜdy Wykonawca przedłoŜy tylko jedna ofertę sam lub jako reprezentant spółki . Wykonawca,    
       który przedłoŜy więcej niŜ jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania . 
 8.2.W przypadku podmiotów występujących wspólnie – dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania  
        w postępowaniu i/lub podpisania  umowy oryginał lub kopia poświadczone notarialnie.   . 
       Pełnomocnictwo winno być zgodne z przepisami „Kodeksu Cywilnego”  
8.3.JeŜeli ofertę składa podmiot występujący wspólnie zgodnie z art.23 pkt, 4 w/w ustawy , Zamawiający    
        przed podpisaniem umowy wymaga dołączenia umowy regulującą współpracę i odpowiedzialność  
        podmiotów przy realizacji zamówienia . 
 8.4.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 
 8.5.Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w  „ Specyfikacji istotnych  
        warunków zamówienia”. Alternatywy nie będą brane pod uwagę. 
8.6.Wszystkie dokumenty łącznie z ofertą otrzymane od zamawiającego winny być wypełnione  na  
        komputerze, maszynie do pisania  lub nieścieralnym atramentem, czytelnie oraz podpisane przez  
        upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy bez wyjątku i ściśle według specyfikacji istotnych    
        warunków zamówienia . W przypadku , gdy  jakakolwiek część  powyŜszych dokumentów nie   
        dotyczy , Wykonawca wpisuje „nie dotyczy”. 
8.7.Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty wykorzystanie wzorów stanowiących załączniki do   
      „SIWZ”.. Dopuszcza się złoŜenie w ofercie dokumentów opracowanych przez Wykonawców pod  
        warunkiem , Ŝe będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego i  
         będą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 
8.8.Wszelkie poprawki lub korekty błędu muszą być parafowane przez osobę upełnomocnioną  
        Wykonawcy. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i  
        wstawienie poprawnego. 
 8.9.Wymagane dokumenty winny być złoŜone w formie oryginałów lub kopi  poświadczonych za  
       zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub 
        notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy gdy złoŜona przez Wykonawcę  
        kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, 
       a  Zamawiający nie moŜe sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 
8.10.Wymagane jest aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  
         zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były opisane i spięte w ofercie w sposób pozwalający na ich  
         oddzielenie od reszty oferty. Przy braku wyraźnego rozdzielenia dokumentów stanowiących  
         tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający uzna wszystkie dokumenty składające się na treść oferty  
         za jawne. 
8.11.Dla wszystkich dokumentów obowiązuje język polski i jako środek płatniczy złoty polski. 
         Dokumenty załączone do oferty w języku obcym naleŜy złoŜyć w formie oryginału, odpisu, wypisu, 
         wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski przez osobę uprawnioną – tłumacza  
           przysięgłego , poświadczonym przez Wykonawcę.  
8.12.Ofertę naleŜy złoŜyć w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze  
         oferty naleŜy trwale połączyć np. spiąć, zszyć  lub połączyć w inny sposób .   
8.13.Zaleca się wszystkie zapisane strony oferty ponumerować . Zaleca się kaŜdą ze stron parafować  
         przez osobę ( lub osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy) podpisująca  (podpisujące )  
        ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego  
        do oferty Pełnomocnictwa .  
8.14.Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze ,oświadczenia , opracowane zestawienia i  
         wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób  uprawnionych do reprezentowania firmy w  
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         obrocie gospodarczym , zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.  
8.15.Zamawiający nie wyraŜa zgody na złoŜenie oferty w formie elektronicznej. 
 

9.0. TERMIN ZWI ĄZANIA  OFERT Ą 
 

9.1.Wykonawca związany będzie złoŜoną ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 
9.2.W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą   
       (art. 85 ust. 2)  zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się z prośbą, do Wykonawców o wyraŜenie  
         zgody na  przedłuŜenie terminu o, którym mowa w pkt. 9.1. o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak  
         niŜ 60 dni  ,     
        Zgoda Wykonawcy na przedłuŜenie terminu związania ofertą winna być  wyraŜona na piśmie  
9.3.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert , bieg terminu związania   
        ofertą ulegnie zawieszeniu do czas ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  
 

10.0.SKŁADANIE I OPISYWANIE OFERTY: 
 

10.1. Wykonawca zamieści ofertę w zaklejonej  kopercie  opisze w sposób; 
 

           Nazwa Wykonawcy                                                           
           Adres Wykonawcy 
                                                                                          Do       
                                                                                                      Zarząd Dróg Powiatowych                                                                            
                                                                                                      57-200 Ząbkowice Śl. 

                                                                                                ul. Daleka nr 19 
                                       

                                       OFERTA PRZETARGOWA 
                                      Zamówienie publiczne  ZP.3431.19/11  
 
    „ USŁUGI  ZWI ĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG WOJEWÓDZKICH NA     
          TERENIE  POWIATU  ZĄBKOWICKIEGO W  SEZONIE ZIMOWYM   2011/2012 „  
 

      Uwaga!:  nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 27- 10-2011 godz. 9:00  

 
  10.2.ZłoŜone dokumenty przetargowe zatrzymuje zamawiający. 
  10.3.Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego; 
           Zarząd Dróg Powiatowych                                                                             
           57-200 Ząbkowice Śl. 

    ul. Daleka nr 19 
           sekretariat  lub przesłać do dnia:    - 27 - października -2011r.  do godz.  8.45. 
                                 

10.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona bez  
          otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 
10.5.Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod warunkiem , Ŝe  
         zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed  
         terminem składania ofert określonym w pkt. 10.3 
10.6.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie opieczętowane i  oznaczone  
         zgodnie z postanowieniem pkt. 10.1 , zewnętrzna koperta będzie dodatkowa oznaczona  
         określeniami „zmiana „ lub „wycofanie”. 
         Wykonawca nie moŜe wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składnia ofert. 
 

11.0.OTWARCIE I OCENA OFERT. 
 

11.1.Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców , którzy zechcą  
        przybyć do siedziby zamawiającego gabinet dyrektora w dniu : 
 

                                                 - 27 -października  - 2011r. o godz. 09: 00 
 

11.2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę  jaką zamierza przeznaczyć na  
         sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 86 ust 3.  
11.3.Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający poda : nazwy i adresy Wykonawców , a takŜe  
        informacje dotyczące ceny ofertowej , terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji .  
        Koperty  oznaczone „WYCOFANIE”  I „ ZMIANA”   zostaną otwarte i odczytane w pierwszej  
        kolejności . W przypadku wycofania oferty koperta z ofertą nie będzie otwierana. 
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11.4.Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  
        zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeŜeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty / na   
        formularzu ofertowym/, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca  nie moŜe zastrzec  
        informacji o, której mowa w art. 86 ust.4 w/w ustawy „Prawo zamówień publicznych „ . 
11.5.Ujawnianie niezastrzeŜonej treści ofert dokonywane będzie wg poniŜszych zasad: 
         a/ Zainteresowany zobowiązany będzie złoŜyć u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie   
             treści protokołu z załącznikami bądź oferty /ofert/ z zastrzeŜeniem pkt 11.4. 
          b/ Zamawiający ustali z uwzględnieniem złoŜonego w ofercie / ofertach / zastrzeŜenia , zakres  
              informacji , które mogą być ujawnione , 
          c/ Zamawiający wyznaczy niezwłocznie  termin i sposób udostępnienia ofert informując pisemnie  
              zainteresowanego. 
11.6.Wykonawca, który nie będzie przy otwarciu ofert moŜe wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o  
        przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie  
        Wykonawcy te informacje.  
11.7.Zamawiający dokona oceny przedłoŜonych ofert poprzez analizę dokumentów, o których mowa  
        niniejszej  „SIWZ”, potwierdzających spełnienie warunków. Sposób dokonania oceny spełnienia  
        tych warunków : spełnia / nie spełnia  
11.8.W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez  
        Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych  przez nich ofert Art.26.ust.3 , 4  i wyznaczy  
         termin  uzupełnienia lub złoŜenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie  
          warunków udziału w postępowaniu. 
11.9.Zamawiajacy poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe , inne omyłki  
         zgodnie z  art. 87 ust 2 ustawy Pzp. 
 

12.0.WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA  
 

12.1.Zamawiajacy wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie złoŜyli wymaganych przez  
         Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie  
         lub w „Specyfikacji istotnych warunków  zamówienia” .- (art. 24 ust 1 i 2 ustawy PZP) 
12.2.O wykluczeniu z postępowania zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, podając  
         uzasadnienie faktyczne i prawne.( art. 24 ust 3 ). 
 

13.0. ODRZUCENIE OFERTY          
 

13.1.Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89  ustawie prawo zamówień  
         Publicznych jeŜeli :   

- jest niezgodna z ustawą  
- jej treść nie odpowiada treści  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeŜeniem art.87 ust.2 pkt 3. 
- jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
- zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
- została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia  lub nie zaproszonego do składania ofert 
- zawiera błędy w obliczeniu ceny 

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie  
       omyłki , o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 
-     jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

14.KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY. 
 

14.1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującym  
         kryterium: 
                               - NajniŜsza cena - 100% 
 

14.2.Cena    - A ( x )   
        przyjmuje się, Ŝe najwyŜszą ilość punktów tj.100 otrzyma cena najniŜsza wśród cen  zawartych    
        w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem, ceny w pozostałych ofertach  
        punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 
 



 SIWZ   ZP.3431.19/11                                                      ZDP- Ząbkowice Śl.                                                                                 Strona 19 z 20 

 

     A(x) = 
Cmin 

× 100 
C(x) 

gdzie:  
 A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny 

 Cmin  – 
cena ofertowa najniŜsza wśród cen zawartych w ofertach na zamówienie objęte 
przetargiem  

 C(x) – cena ofertowa zawarta w ofercie „x”. 
 

15.0.UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

15.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  
         przedstawionym w ustawie o zamówieniach publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie  
         oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 
15.2.O wynikach przetargu Zamawiający niezwłocznie powiadomi pozostałych Wykonawców. 
         Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej : www.bip-zdp.zabkowice.pl  oraz  
         wywieszone równieŜ na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego zgodnie z art. 92 ustawy     
        „Prawo zamówień publicznych” 
15.3.Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana  jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie  
          wskazanym w „Zawiadomieniu o wyborze oferty” lecz nie krótszy niŜ  5 dni od daty ogłoszenia  
          rozstrzygnięcia przetargu i wyborze oferty z zastrzeŜeniem zapisu art. 94 ust 1 ustawy pzp. 
15.4.JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana , uchyla się od zawarcia umowy w sprawie  
         zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy,  
         Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania  
         ich ponownego badania i oceny , chyba Ŝe zachodzą przesłanki uniewaŜnienia postępowania ,  o  
         których mowa w art. 93 ust. 1ustawy z dn. 29-01-2004r  „ Prawo zamówień  publicznych”. 
15.5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu świadczenia przed  
          zawarciem umowy na skutek okoliczności , których nie moŜna było przewidzieć w chwili wyboru  
          najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego , a Wykonawca wyrazi  
          na nią zgodę. 
15.6.Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w  
         ofercie, które były oceniane w toku postępowania.  
15.7.Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych w   
         przepisach o dostępie do informacji publicznej ( art. 139 ust 3 cyt. ustawy). 
15.8.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podst. Art. 67 ust 1 stanowiących  
         nie więcej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego. 
 

16.0.ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 

16.1.Wykonawca przed podpisaniem umowy , zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego  
         wykonania umowy na kwotę  5% zaoferowanej ceny brutto w jednej lub kilku następujących  
         formach ( do wyboru ) : - NIE DOTYCZY  
 

17. UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA  
 

17.1.Zamawiajacy uniewaŜni przetarg jeŜeli wystąpią przesłanki określone w art 93 ustawy „prawo  
         zamówień publicznych”. 
17.2.W przypadku uniewaŜnienia przetargu z winy zamawiającego na podstawie art. 93 ust.4 ustawy,  
         Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot  
         uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania   
         ofert 
17.3.O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 3 , Zamawiający  
         zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców którzy : 
         -  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem  
            terminu  składania ofert  ,  
         - złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert . 
         W  zawiadomieniu o uniewaŜnieniu zamawiający poda uzasadnienie  faktyczne i prawne  
          uniewaŜnienia.  
17.4.Zawiadomienie o uniewaŜnieniu postępowania zostanie umieszczone na stronie internetowej  
         zamawiającego www.bip.zdp-zabkowice.pl .  
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18.0. ŚRODKI OCHRONY PRAW NEJ :         
 

18.1.Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a takŜe innemu podmiotowi , jeŜeli ma lub miał interes w  
          uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez  
          zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują „ Środki ochrony prawnej „ Dział VI   
           ustawy z dn. 29-01-2004r Prawo zamówień publicznych . 
18.2.JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza  niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
          art. 11 ust. 8 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
          1/wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia , zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
          2/opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ; 
          3/wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
          4/odrzucenia oferty odwołującego; 
 
 
   
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podstawa opracowania „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 
 
 
 
 
     1.Ustawa z dnia 29-01-2004r.Prawo zamówień publicznych „ ( Dz.U z 2010r nr  113 poz. 759 póź. zm. ) 
      2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn 30-12-2009r. w sprawie  rodzajów dokumentów  
         jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy , oraz form, w jakich te dokumenty mogą być  
        składane( Dz.U z 2009r Nr 226  poz. 1817). 
     3.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 23-12 -2009r  w sprawie średniego kursu złotego w   
        stosunku do Euro  stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia ( Dz.U. z 2009- Nr 224  
        pozycja 1796 )   
 
 
 
 
 
 
 
 
          Opracował: 
              J.R 


