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I. Instrukcja dla oferentów
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Powiat Leski , Rynek 1 , 38-600 Lesko
Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
adres: ul. Bieszczadzka 40, 38-606 Baligród
tel./fax 13 468 40-12
NIP 688-12-44-572
e-mail: pzdbaligrod@onet.eu
adres strony internetowej www.powiat-leski.pl
godziny urzędowania: 700-1500 (od poniedziałku do piątku)
2. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
2.1.

2.2.
2.3.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz
art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z
2018r. poz. 1986 z późn. zm.).
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości poniżej
równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP dla usług.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2016, poz. 1126)

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi pod nazwą: "Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg
powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie
2018/2019"
3.2.

3.3.
3.4.

Wspólny kod CPV
90.62.00.00-9 usługi odśnieżania;

90.63.00.00-2 usługi usuwania oblodzeń

Przewidywana liczba kursów: 45
Cena za 1km utrzymanej drogi obejmuje;
a) odśnieżenie całej szerokości jezdni niezależnie od ilości niezbędnych przejazdów aby
zapewnić odpowiednią przejezdność;
b) posypanie materiałem uszorstniającym (piasek ostry 0-4mm z solą) całej szerokości jezdni przy
założeniu, że droga ta została skutecznie posypana w miejscach niebezpiecznych, tzn. łuki,
wzniesienia, skrzyżowania, przystanki i przejścia dla pieszych, mosty oraz niekiedy odcinki
na „prostej podczas gołoledzi decydujące o możliwości ruchu;
c) posypanie materiałem uszorstniającym całej długości drogi : Olszanica–Ropienka (zad. Nr 1)
Łukawica–Bezmiechowa Górna w km 0+000 - 4+200 skrzyż. z drogą Nr 2265R (zad. Nr 4)
Załuż - Lesko (zad. Nr 4); Droga przez wieś Weremień ( zad. Nr 3),

3.5.

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 zadań:
Zadanie nr 1 – Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym
pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką

L Nr drogi
p.

Nazwa drogi

Lokaliza Lokaliz
cja
acja
od
do

1. 2293 R
2. 2225 R

Olszanica – Ropienka
Tyrawa Wołoska – Wańkowa
(Paszowa)
Rakowa- Stańkowa- Ropienka
Wańkowa- Leszczowate- Łodyna
Wańkowa- Dźwiniacz- Brzegi Dolne

0+000
5+000

7+300
11+238

6+600
0+000
0+000

7+500
0+500
1+750

3. 2226 R
4. 2268 R
5. 2269 R

Długość
odcinka

Długość
Szerokość
odcinka do odcinka
piskowania piaskowan
ego
7,300
7,300
6,238
2,800

0,900
0,500
1,750
16,688

0,900
0,200
0,600
11,800

4,0 m

Norma
zużycia
materiału
kg/m2

0,10

Zadanie nr 2 – Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem
jednostronnym dociskowym i piaskarką.
L Nr drogi
p.

Nazwa drogi

Lokaliza Lokaliz
cja
acja
od
do

1. 2272 R

Uherce Mineralne – MyczkowceBóbrka
PodkamionkaZwierzyń
Elek.Średnia Wieś
Bóbrka –Łobozew
Uherce Mineralne - Rudenka

0+000

8+511

Długość
Szerokość Norma
odcinka do odcinka
zużycia
piaskowania piaskowa materiału
nego
kg/m2
8,511
6,000

0+000

3+500

3,500

2,500

0+000
0+000

1+800
3+000

1,800
3,000
16,811

1,000
2,000
11,500

2. 2271 R
3. 2273 R
4. 2264 R

Długość
odcinka

4,0 m

0,10

Zadanie nr 3 – Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem
jednostronnym dociskowym i piaskarką.
Lokaliza Lokaliza Długość Długość
Szerokość Norma
cja
cja
odcinka odcinka do odcinka
zużycia
od
do
piaskowania piaskowa materiału
nego
kg/m2
Droga przez wieś Weremień
0+000
1+800
1,800
1,800
Tarnawa Górna - Hoczew
3+950
6+450
2,700
1,000
Podkamionka – Zwierzyń – Średnia 8+000
8+800
0,800
0,500
Wieś
4,0 m
0,10
Baligród
–
Wołkowyja 9+000 14+045 5,045
2,500
(m. Górzanka)
Berezka – Bereżnica Wyżna – 0+000
7+000
7,000
4,500
Górzanka
Wołkowyja - Rybne
0+000
1+000
1,000
0,800
---------11,100
18,345

Lp. Nr drogi Nazwa drogi

1.
2.
3.

2270 R
2258 R
2271 R

4.

2279 R

6.

2278 R

7.

2280R

Zadanie nr 4 – Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem
jednostronnym dociskowym i piaskarką.

L Nr drogi Nazwa drogi
p.

1.
2.
3.
4.
5.

2227 R
2266 R
2265 R
2267 R
2256 R

Załuż – Lesko
Łukawica – Bezmiechowa Górna
Manasterzec – Bezmiechowa Górna
Lesko – Jankowce - Glinne
Tarnawa Górna – Huzele

Km
od

Km
do

2+551
0+000
0+000
0+000
2+420

8+551
5+841
4+784
5+666
6+049

Długość
odcinka

Długość
Szerokoś Norma
odcinka do ć odcinka zużycia
piaskowania piaskowa materiału
nego
kg/m2
6,000
6,000
5,841
4,200
4,784
1,700
5,666
3,000
4,0 m
0,10
3,629
1,500
----------- ----------25,920
16,400

Zadanie nr 5 – Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem
jednostronnym dociskowym i piaskarką.
Długość
odcinka

Nr drogi

Nazwa drogi

km
od

km
do

2283 R
2281R
2282R

Bukowiec – Dołżyca
Sakowczyk - Zawóz
Od drogi 2281 R- Werlas

0+000 14+161
0+000 4+ 530
0+000 3+733

14,161
4,530
3,733
22,424

Długość
Szerokość
odcinka do odcinka
piaskowania piaskowan
ego
7,000
3,300
4,0 m
2,000
----------12,300

Norma
zużycia
materiału
kg/m2
0,10

Zadanie nr 6 – Podstawienie 1 szt. pojazdu min. dwunapędowego o mocy min. 200KM z własnym pługiem
jednostronnym dociskowym i piaskarką.
L Nr drogi Nazwa drogi
p.

1. 2286 R

Km
od

Majdan - Roztoki Górne - granica 0+000
państwa

Km
do

7+000

Długość
odcinka

Długość
Szerokoś Norma
odcinka do ć odcinka zużycia
piaskowania piaskowa materiału
nego
kg/m2
7,000
1,500
4,0 m
0,10
----------- ----------7,000
1,500

3.6. Zakres usług i szczegółową lokalizację pracy określi każdorazowo dyżurny kierujący akcją zimową.
3.7.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania niektórych prac na wszystkich zadaniach
związanych z zimowym utrzymaniem dróg przy użyciu sprzętu własnego.
3.8. Ponadto wykonawca powinien mieć dostęp do sprzętu pomocniczego – zastępczego jak pług wirnikowy,
dwustronny, równiarka, ciągnik rolniczy.
3.9. W sytuacjach ekstremalnych warunków pogodowych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dodatkowego
użycia sił i środków Wykonawcy, poza przyjętymi standardami.
3.10. Do wykonania usługi Wykonawca zabezpieczy (mieszankę piaskowo - solną 8%) (piasek „ostry”
4mm i sól) dla każdego zadania, tj. na 100 ton piasku - 8 ton soli

0-

UWAGA! Koszt zakupu soli, piasku, jak również utrzymania sprzętu i pracowników w gotowości pokrywa
Wykonawca. W oparciu o powyższe składniki Wykonawca musi skalkulować cenę usługi (zgodnie ze wzorem
formularza cenowego).

3.11. Zastosowane materiały winny mieć atest lub aprobatę techniczną dopuszczającą do ich użycia przy
zimowym utrzymaniu dróg . Zamawiający ma prawo zażądać okazania dokumentów
potwierdzających zakupioną ilość i jakość materiałów używanych przy zimowym utrzymaniu
dróg).
3.12. Do świadczenia usług przy zimowym utrzymaniu dróg, Wykonawca udostępni Zamawiającemu
zaoferowane w ofercie pojazdy/nośniki w celu zamontowania urządzeń monitorujących GPS dla
zadań od 1 do 6 . Urządzenia stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia tych urządzeń powstałych z winy niewłaściwego ich
użytkowania bądź regulowania bez wiedzy i zgody Właściciela tych urządzeń .
3.13. Warunki szczegółowe zimowego utrzymania dróg powiatowych dla poszczególnych 6 zadań.
Zakres rzeczowy obejmuje:
a) jezdnia odśnieżona na całej szerokości;
b) jezdnia posypana na;
1) skrzyżowaniach z drogami
2) skrzyżowaniach z kolejami
3) odcinkach o spadach > 4%
4) przystankach autobusowych
5) mostach
6) innych miejscach – odcinkach decydujących o możliwości ruchu
c) jezdnia posypana na całej długości dróg:
a) Olszanica – Ropienka ( zad. Nr 1)
b) Łukawica – Bezmiechowa Górna 0+000-4+200( zad. Nr 4)
c) Załuż - Lesko (zad. Nr 4)
d) Droga przez wieś Weremień (zad. Nr 3)
3.14. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. Oferty częściowe należy składać na poszczególne
zadania.
3.15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3.16. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6.
w wysokości nieprzekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego odpowiednio dla poszczególnych
zadań.
3.17. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, ani nie stosuje
aukcji elektronicznej przy wyborze oferty.
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
4.1 Termin realizacji całego zamówienia do dnia 15.04.2019 r. - wg potrzeb Zamawiającego
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy PZP, o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej- warunek będzie spełniony jeżeli:
1. Wykonawca przedłoży opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 40 000,00zł;
c) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek będzie spełniony jeżeli:
1. Wykonawca dysponuje niezbędnymi do realizacji zamówienia jednostkami sprzętowo

5.2

transportowymi, zgodnymi z opisem przedmiotu zamówienia i formularzami cenowymi
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.3

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie na zasadach określonych w art. 23 PZP wykonawcy
muszą łącznie wykazać spełnianie warunków uczestnictwa, o których mowa w punkcie 5.1.2).

5.4.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.5

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

5.6

5.7.

5.8.

5.9.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów
nie ponosi winy.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu
udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w
terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 5.1.2

5.10. Zamawiający informuje, że wykluczy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pkt.
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a)
o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b)
o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny,
c)
skarbowe,
d)
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału

17)

18)
19)

20)

21)

22)
23)

w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane
tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy
z udziału w postępowaniu;
wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i
544);
wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty,
oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące
między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
6.1

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie
wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do oferty. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.2

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 6.1.

6.3

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia zał. Nr 1 i 2 , o których
mowa w punkcie 6.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

6.4

Do oferty wykonawca załącza pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego załącznik Nr 3 albo inny dokument,
służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art.
22a ust. 1 ustawy Pzp.

6.5

Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z dokumentów
rejestrowych.

6.6

Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tj. określonych w punkcie 6.8
siwz.

6.7

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.- załącznik nr 4. Wraz ze

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z
wykonawców.
6.8.

6.9.

1)
2)
3)
4)

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uczestnictwa:
a) Opłacona polisa ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 40 000,00 zł - potwierdzająca spełnienie
warunku 5.1.2b)1) ,
b) Wykaz potencjału technicznego – sprzętu potwierdzający spełnienie warunku 5.1.2.c)1) z którego będzie
korzystał Wykonawca wraz z informacją o podstawie dysponowania tym potencjałem technicznym załącznik Nr 5.
c) Oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami zimowego utrzymania dróg – załącznik nr 6.
W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający będzie żądać dokumentów, które określają w
szczególności:
zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6.10. Forma dokumentów
a) Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2016 roku
(Dz.U.2016.1126) dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega
wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w
oryginale.
b) Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2016 roku
(Dz.U.2016.1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w 7.14 literze a), składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
c) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
d) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o
których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokument
jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
f) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie
jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.
g) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej
pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych pobieranych
samodzielnie przez zamawiającego zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
h) Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
i) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający
wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
j) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
k) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące
tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW
7.1.

7.2.

7.3
7.4

7.5
7.6

7.7.

7.8
7.9.

7.10
7.11.
7.12
7.13

7.14

7.15.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Wioletta Siekaniec
tel. 13 468 40-12 608 379 296
e- mail: pzdbaligrod@onet.eu
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 , z wyłączeniem dni wolnych od pracy.
Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
ul. Bieszczadzka 40, 38-606 Baligród
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną
winny być kierowane na adres : pzdbaligrod@onet.eu , a faksem na nr 13 468 40-12.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń
i dokumentów wymienionych w punkcie 6. Instrukcji dla oferentów (również w przypadku ich złożenia w
wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których wymagana jest wyłącznie forma
pisemna.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w
ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.
7.6
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez
ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej
stronie.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
SIWZ. Dokonaną zmianę udostępnia się na stronie internetowej.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem
lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uważał,
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało
doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkiej zmianie
numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
8.1
8.2

Termin, którym Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Zgodnie z art. 85 PZP bieg
terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że
zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60
dni.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1.

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być
napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera
lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

9.10.
9.11
9.12
9.13
9.14
1/
2/

W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla
takiego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii notarialnie
potwierdzonej.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem
przypadków wynikających z ustawy PZP.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem
składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie pisemnego
powiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, a koperty ofert
wycofywanych nie będą otwierane.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w SIWZ. Oferta nie
spełniająca wymagań określonych w siwz zostanie odrzucona, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w art.
87 ust. 2.
Na ofertę składają się:
wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru SIWZ.
informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy na formularzu oferty
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1.
w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - pisemne zobowiązanie tych podmiotów
oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert odnośnie kryteriów- na formularzu oferty.
pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) w przypadku, gdy upoważnienie do
podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających
się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami a cała
oferta wraz z załącznikami była ze sobą połączona.
Oferent winien umieścić ofertę w kopercie która będzie:
zaadresowana do Zamawiającego na adres podany na wstępie.
posiadała oznaczenie: „oferta na „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych

administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
w sezonie 2018/2019” oraz nie otwierać przed 06.11.2018 r. godz. 10 00” .
9.15 Tajemnica przedsiębiorstwa
a. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
b. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przepis stosuje się odpowiednio do
konkursu.
c. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę
złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje
wykonawca uznaje za tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że podlegają one ujawnieniu bez zastrzeżeń.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.

10.6.
10.7.
10.8.
10.9.

Na formularzu ofertowym cena musi być podana cyfrowo i słownie. Cenę oferty należy podać w PLN z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cenę ofertową – stanowiącą sumę cen jednostkowych – należy wpisać do formularza ofertowego z formularza
cenowego.
Wykonawca określi ceny jednostkowe na wybrane zadania wymienione w formularzu cenowym
Ceny jednostkowe określone przez Wykonawców, zostaną określone na okres ważności zamówienia i nie będą
podlegały zmianom.
Cena jednostkowa brutto podana w formularzu cenowym zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia, łącznie z kosztami wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń oraz z kosztami ich
transportu i załadunku W cenie winny być uwzględnione wszystkie ewentualne opłaty. Wykonawcy powinni
zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług zgodną z obowiązującymi przepisami.
W Postępowaniu zostanie wybrana oferta, która uzyska maks. ilość punktów tj. 100 z uwzględnieniem ofert
częściowych tj. każde zadanie będzie oceniane odrębnie.
Ocenie podlega cena brutto 1 km utrzymanej drogi pomnożona przez 45 kursów dla każdego zadania podana
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Zamawiający poprawi omyłki na zasadach określonych w art. 87 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki
rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ. Poprawiając
omyłki rachunkowe, Zamawiający będzie uwzględniał konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
11.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował poniższymi kryteriami:
1) cena
60 %
2) płatność
40 %
11.2. Sposób oceny ofert:
Ocena punktowa ofert w zakresie przedstawionego wyżej kryterium zostanie dokonana wg następujących zasad:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów (maksymalnie 100 pkt).
Wartość punktowa badanej oferty "P":
P=P1+P2
gdzie :
P1- wartość punktowa w kryterium oceny "cena"
P2- wartość punktowa w kryterium oceny "płatność"
P1=(C1 : C2) x 100 x 60%
C1 - cena najniższa spośród badanych ofert
C2 - cena badanej oferty
P2 =
a) Płatność - termin płatności faktury 30 dni od daty wystawienia - 40 pkt
b) Płatność - termin płatności faktury 21 dni od daty wystawienia - 30 pkt
c) Płatność - termin płatności faktury 14 dni od daty wystawienia - 20 pkt
Uwaga: Zamawiający dopuszcza wyłącznie wymienione powyżej wartości punktowe kryterium „płatność”.

11.3. Obliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematyczną
zasadą zaokrąglania.
11.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki
sam bilans punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Wykonawcy, składający
oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach
12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

12.7.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 06.11.2018 r. do godz. 10:00
(Sekretariat).
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2018 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 3
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
1)
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2)
firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3)
ceny, terminu płatności zawarte w ofertach.
Ofertę wniesioną po terminie zwraca się po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.

13. INFORMACJE PO WYBORZE OFERTY
13.1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1.
wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano,
oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami
wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o
których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
4. unieważnieniu postępowania podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
13.2 W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 13.1.2,
zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający
uznał za niewystarczające.
13.3. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 13.1., na stronie internetowej.
14. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE W
CELU ZAWARCIA UMOWY
14.1.

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1. w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - przedłożyć kopię umowy regulująca
współpracę Wykonawców w której m. in. Zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z
Zamawiającym.
2. w zakresie określonym w SIWZ przedłożyć listę pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu
zamówienia na podstawie umowy o pracę

15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
15.1 Wzór umowy stanowi Załącznik do SIWZ
15.2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.
15.3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie opisanym we wzorze umowy

16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE.
16.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
16.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustaw
16.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b) określenia warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
e) opisu przedmiotu zamówienia;
f) wyboru najkorzystniejszej oferty.
16.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
16.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego
o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.
16.8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
16.9. Na czynności, o których mowa w pkt. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2.
16.10 Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
16.11. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w
terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
16.12. Odwołanie wobec czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
16.13.Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do
złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia
zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które
nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z
wolnej ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.
16.14
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
16.15 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
17. INFORMACJE O WALUTACH OBCYCH
Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż złoty.
18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
18.1. Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3 a) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał pracowników na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy
18.2. Szczegółowe wymagania zostały określone we wzorze umowy.
19. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4
Zamawiający nie precyzuje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP.
20. INFORMACJA O KLUCZOWYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
20.1. Zamawiający nie zastrzega wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.
20.2 Wykonawca może powierzyć realizację części przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
20.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w
trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art.
25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.
20.4 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia
podwykonawcy.
20.5 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za
należyte wykonanie tego zamówienia.
20.6 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierzy powierzyć
podwykonawcom. Wskazanie takie należy określić na formularzu ofertowym.
21. KATALOGI ELEKTRONICZNE
Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.
22. ODWRÓCONA ZASADA OCENY OFERT
Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24aa) ustawy Prawo zamówień publicznych najpierw
dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
22.2 Jeżeli wykonawca, o którym mowa w pkt. 30.1 uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia
warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
22.1

ZATWIERDZIŁ:
Dyrektor PZD w Lesku z/s w Baligrodzie
Wioletta Siekaniec

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

.........................................................
/data/

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

..................................................................
/ pieczęć wykonawcy/

II. FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: "Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych

administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2018/2019"
1. Oferujemy wykonanie usług w pełnym rzeczowym zakresie objętym SWIZ za cenę:
Zadanie nr 1 - …………………… PLN (słownie: ………………………………………………….)
Cena 1km………………………. (słownie: ……………………………………………………)
Zadanie nr 2 - …………………… PLN (słownie: ………………………………………………….)
Cena 1km………………………. (słownie: ……………………………………………………)
Zadanie nr 3 - …………………… PLN (słownie: ………………………………………………….)
Cena 1km………………………. (słownie: ……………………………………………………)
Zadanie nr 4 - …………………… PLN (słownie: ………………………………………………….)
Cena 1km………………………. (słownie: ……………………………………………………)
Zadanie nr 5 - …………………… PLN (słownie: ………………………………………………….)
Cena 1km………………………. (słownie: ……………………………………………………)
Zadanie nr 6 - …………………… PLN (słownie: ………………………………………………….)
Cena 1km………………………. (słownie: ……………………………………………………)
Wraz z podatkiem VAT …….% , zgodnie z załączanym FORMULARZEM CENOWYM
2. Oświadczam , że usługi będę świadczył w okresie – od podpisania umowy do 15 kwietnia 2019 r. – wg potrzeb
Zamawiającego.

3. Do realizacji zadania podstawiam do dyspozycji Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie
samochód z zamontowaną na nim piaskarką i pługiem odśnieżnym, przygotowaną 8% mieszankę piaskowosolną wraz z zapewnieniem załadunku mieszanki na piaskarkę we własnym zakresie.
I. Dane techniczno-eksploatacyjne nośnika:
1. Numer rejestracyjny samochodu ...........................................................................................................,
2. Marka i typ pojazdu ..............................................................................................................................,
3. Rok produkcji ..................................., Ładowność ....................................Moc/KM ...........................,
4. Liczba sprawnych osi napędowych ......................................................,
5. Zużycie opon na kołach napędowych ........................................................,
6. Adres miejsca stałego postoju ..................................................................................................................,
7. Nr telefonu .....................................................................................................,

II. Dane techniczne piaskarki :
Rodzaj piaskarki/typ ......................................................................................................................................,
Pojemność ............................................................................,
III. Składowiska mieszanki piaskowo-solnej:
Plac składowy :
adres: ............................................................................................................................................................,
IV. Usługi będą świadczone osobiście / przez zatrudnionego pracownika:
Imię i Nazwisko .............................................................................................................................................,
Adres .............................................................................................................................................................,,
Tel. ..................................................................., posiadający prawo jazdy kat. ..............................................,
V. Zobowiązuje się udostępnić do wglądu przedstawicielowi Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w
Baligrodzie dysponowanego przeze mnie samochodu i dokumentów pojazdu (dowodu rejestracyjnego) w celu
potwierdzenia informacji przedstawionych w pkt. I. oraz sprawdzenia stanu technicznego pojazdu i osprzętu.

VI. Zobowiązuje się udostępnić do wglądu przedstawicielowi Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w
Baligrodzie dokumentów potwierdzających zakupioną ilość i jakość materiałów używanych przy zimowym
utrzymaniu dróg .
VII. Zobowiązuję się udostępnić Zamawiającemu zaoferowane w ofercie pojazdy/nośniki w celu zamontowania
urządzeń monitorujących GPS. Urządzenia stanowią własność Zamawiającego. Ponoszę pełną odpowiedzialność za
wszelkie uszkodzenia tych urządzeń powstałych z winy niewłaściwego ich
użytkowania bądź regulowania bez wiedzy i zgody Właściciela .
VIII. Przyjmujemy warunki płatności - termin zapłaty faktur będzie wynosić do ......................... dni,
(termin płatności 14, 21 lub 30 dni - stanowi kryterium wyboru )
IX. Zobowiązuje się do przyjęcia następujących warunków związanych z pracą przy zimowym utrzymaniu
dróg:
1. Gotowości podstawienia nośnika wraz z osprzętem i przygotowania 8% mieszanki piaskowo-solnej
2. Prowadzenia prac (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (niskie
temperatury, zawieje i zamiecie śnieżne, gołoledź, lodowica itp.) w systemie wielozmianowym we wszystkie dni
tygodnia.
3. Rozpoczęcie prac w ciągu dwóch godzin od momentu powiadomienia - wezwania.
4. Dokonania natychmiastowej zmiany nośnika na inny sprzęt sprawny technicznie w przypadku awarii trwającej
dłużej niż dwa dni.
5. Jednocześnie oświadczam, że:
a) Zapoznałem się z SIWZ i standardami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń. Dokonałem wizji lokalnej na
terenie usług objętych zamówieniem oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do prawidłowego
przygotowania oferty.
b) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

6. Oferta została złożona na . ____ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr 1 do nr _____.
____________________________
(Miejsce i data)

* niepotrzebne skreślić

________ ________________________________________
(pieczęcie i podpisy Wykonawcy Osób Uprawnionych)

Formularz cenowy
Na

"Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych
administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2018/2019"
Praca przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości w sezonie 2018/2019
Nr zadania

Liczba km w zadaniu

ZADANIE NR 1

Średnia liczba kursów w sezonie

16,688
Podatek VAT …..%

wartość netto za
1 km

Wartość usługi
netto

45

Razem wartość brutto wraz z podatkiem VAT
ZADANIE NR 2

16,811
Podatek VAT …..%

45

Razem wartość brutto wraz z podatkiem VAT
ZADANIE NR 3

18,345
Podatek VAT …..%

45

Razem wartość brutto wraz z podatkiem VAT
ZADANIE NR 4

25,920
Podatek VAT …..%

45

Razem wartość brutto wraz z podatkiem VAT
ZADANIE NR 5

22,424
Podatek VAT …..%

45

Razem wartość brutto wraz z podatkiem VAT
ZADANIE NR 6

7,000
Podatek VAT …..%

45

Razem wartość brutto wraz z podatkiem VAT

………………………………………….
( pieczęć firmy)

…………………………………………………………
( pieczęć i podpis upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy )

III. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

1.0

Pojęcia ogólne.
Zimowe utrzymanie dróg (z.u.d.) - są to prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające na
celu zmniejszenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady
śniegu oraz śliskość zimowa.
Przedmiot specyfikacji.
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dla robót
i prac prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg.

1.1

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obowiązuje przy przygotowaniu, wykonawstwie i odbiorze robót w ramach zimowego
utrzymania dróg.

1.2

Wymagania ogólne i jakość usług.
Za jakość wykonywanych usług oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji
odpowiedzialny jest wykonawca usług.

2.0

Zwalczanie śliskości zimowej na drodze.

2.1

Pojęcia ogólne.
Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej polega na uodpornieniu nawierzchni drogi przeciw
powstawaniu na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi
obniżającymi temperaturę zamarzania wody.
Likwidacja śliskości zimowej polega na usuwaniu z nawierzchni lodu, zlodowaciałego lub ubitego śniegu
przy użyciu środków chemicznych lub mechanicznych albo obydwu łącznie oraz przy użyciu materiałów
uszarstniających.

2.2

Materiały do zwalczania śliskości zimowej:
 8%-owa mieszanka piaskowo-solna – wytworzona przez oferenta (własność oferenta)

2.3

Sprzęt do zwalczania śliskości zimowej:
Zamawiający żąda, aby Wykonawca dysponował po 1 szt.: piaskarka lub innego sprzętu umożliwiającego
automatyczne rozprowadzenie mieszaniny piasku z solą na drogach, pługu odśnieżnego, samochodu
ciężarowego na daną część lub krotność tych urządzeń przy składaniu ofert na więcej niż jedno zadanie,
np. jeśli złoży oferty na dwa zadania to musi posiadać po 2 szt. z każdego rodzaju sprzętu. Przy złożeniu
oferty na daną część Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia łącznej liczby posiadanego sprzętu.
Sprzęt powinien być sprawny technicznie i wyposażony lampę sygnalizacyjną, zamontowaną na piaskarce lub
samochodzie. Sprzęt musi być przygotowany w takim stopniu, aby mógł rozpocząć pracę w ciągu max. 2
godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności rozpoczęcia akcji na drodze.

2.4

Wykonanie robót.
Zwalczanie śliskości należy wykonywać w miejscach wyznaczonych przez służbę drogową.
W trakcie prac Wykonawca podporządkuje się zaleceniom Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt
wyposaży pojazdy w urządzenia wymagane w ustawie –„Prawo o ruchu drogowym” lub inne wskazane przez
zamawiającego.
Wykonawca wykona na swój koszt niezbędnych przeróbek na sprzęcie, o ile jest to niezbędne dla
bezpieczeństwa prowadzonych prac.

3.0

Zasady prowadzenia prac przy odśnieżaniu.
Zakresy prac prowadzonych przy odśnieżaniu dróg oraz technologia robót wynikają z aktualnie
obowiązujących standardów oraz przyjętego podziału dróg na kolejności zimowego utrzymania dróg.
Poszczególnym kolejnością z.u.d. przypisane są standardy utrzymania określające:
- system odśnieżania,

czas rozpoczęcia prac,
opis stanu jezdni w standardzie przejściowym i docelowym,
termin zakończenia prac, w którym powinien być osiągnięty taki stan jezdni jaki jest określony w
standardzie docelowym.
W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych (zawieje i
zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania dróg) osiągnięcie i utrzymanie na
drogach standardu docelowego może być niemożliwe, a standard przejściowy może być utrzymany jedynie na
sieci ograniczonej do dróg głównych. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych,
zmieniających się warunków na drogach i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązania np. odśnieżanie tylko
jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi przy udziale Policji.
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbywa się zgodnie z zasadami V standardu
odśnieżania i usuwania gołoledzi rozszerzony o zakres utrzymania drogi ze standardu III i IV.
-

3.1

Systemy odśnieżania:
- patrolowy
system patrolowy odśnieżania polega na ciągłej pracy różnych typów pługów, które po rozpoczęciu
opadów śniegu wymagających użycia sprzętu patrolują przydzielone im odcinki dróg usuwają na bieżąco
gromadzący się na jezdni i poboczach śnieg, tak aby nie dopuścić do powstania przerw i utrudnień w
ruchu drogowym. W przypadku wystąpienia intensywnych opadów śniegu i zamieci system patrolowy
ogranicza się tylko do usuwania śniegu z jezdni.
Oczyszczenie poboczy wykonuje się tyko po ustaniu opadów i oczyszczeniu jezdni, do warunków
odpowiadających przyjętemu standardowi.
- patrolowo- interwencyjny
System ten różni się od systemu patrolowego zatrudnieniem mniejszej liczby pługów odśnieżnych.
Prowadzi to do obniżenia standardu tj. pozostawienia grubszej warstwy śniegu na jezdni. Śnieg z poboczy
jest usuwany po ustaniu opadów i odśnieżeniu jezdni. Liczbę pługów w tym systemie ustala się wg tych
samych zasad jak w systemie patrolowym z tym, że częstotliwość przejazdu jest mniejsza.
- interwencyjny
System polega na usuwaniu z drogi warstwy śniegu lub zasp śnieżnych powstałych podczas opadów i
zamieci śnieżnych. Po odśnieżeniu pozostaje warstwa zajeżdżonego śniegu. W trudnych warunkach
atmosferycznych odśnieża się tylko jeden pas ruchu. W tym przypadku niezbędne jest wykonywanie
mijanek w zasięgu widoczności lub w odległościach co 200-300m.

3.2

Zasady pracy w trudnych warunkach pogodowych.
Pługi wyjeżdżające do prowadzenia robót zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszą
posiadać pełne zbiorniki paliwa, linki holownicze łańcuch na koła. Światła awaryjne na pojazdach muszą
być włączone. Niedopuszczalne jest prowadzenie pracy niezgodnie z obowiązującym na danej jezdni lub pasie
ruchu kierunkiem ruchu.

4.0

Rodzaje pługów do akcji odśnieżnej:
 pługi lekkie - montowane na samochodach o ładowności do 6 ton
 pługi średnie - montowane na samochodach o ładowności od 68 ton
z napędem na dwie osie oraz na samochodach marki Kamaz.
 pługi ciężkie - montowane na samochodach o ładowności powyżej 8 ton.

5.0

Wymagania w stosunku do operatorów sprzętu do odśnieżania.
Operatorem sprzętu powinien być kierowca nośnika posiadający odpowiednie
uprawnienia i przeszkolenie do pracy przy odśnieżaniu dróg.
Przed przystąpieniem do pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu oraz
sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego, a także stanu technicznego
nośnika i lemiesza. W czasie pracy operator:
- wykonuje wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu;
- obserwuje efekty pracy sprzętu roboczego i zwraca uwagę na bezpieczeństwo osób
i pojazdów znajdujących się na drodze;
- przestrzega zasad Kodeksu Drogowego;
Wykonawca na własny koszt wyposaży pojazd w urządzenia wymagane w ustawie –
- prawo o ruchu drogowym lub inne wskazane przez zamawiającego. Odpowiada za wszelkie skutki
wynikające z pracy pod ruchem.

6.0

Zasady odbioru robót zimowych.
Odbiorem objęte są prace z.u.d. wykonane na drogach w oparciu o zapisy w dziennikach pracy sprzętu lub na
podstawie zapisów w kartach drogowych bądź w innych dokumentach zaakceptowanych przez Zamawiającego.
Terminy wykonania prac ustala Zamawiający.
W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót
zgodnie ze standardem, winien zawiadomić Zamawiającego o tym fakcie. W takim przypadku Zamawiający nie
obciąża Wykonawcy karami przewidzianymi umową. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od
standardów Wykonawca ponosi kary zgodne z podpisaną umową. Kontrola wykonania prac na wybranych
odcinkach dróg powiatowych będzie przeprowadzona na bieżąco, o ile warunki pogodowe nie będą niweczyły
wykonywanych prac.

Sporządził:
Wioletta Siekaniec

IV. ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
opublikowane w Dz. U. Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia: 26.10.1994r.
Lp.

Standard

1
1

2
1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

Dopuszczalne odstępstwa
od standardu
po ustaniu opadów śniegu
od stwierdzenia
występowania zjawisk
3
4
5
Jezdnia czarna
Dotyczy jezdni i poboczy
-gołoledź – 2 godz.
-sucha
-luźny
- 2 godz.
-szron
- 2 godz.
-mokra
-błoto pośnieg. - 4 godz.
-sadź
- 2 godz.
Przejezdność całodobowa
-zajeżdżony
- nigdy
-pośnieg. –4 godz.
-zaspy
- nigdy
-lodowica -4 godz.
Jezdnia odśnieżona na całej
-luźny
- 4 godz.
-gołoledź - 3 godz.
szerokości
-błoto pośnieg.– 6godz.
-szron
- 3 godz.
Jezdnia posypana na całej długości -zajeżdżony - występuje
-sadź
- 3 godz.
(cienka warstwa nie
-pośnieg. –4 godz.
utrudniająca ruchu)
-lodowica - 4 godz.
-luźny
- 6 godz.
W miejscach wyznaJezdnia odśnieżona na całej
-zajeżdżony
- występ.
czonych:
szerokości
-zaspy, języki śniegowe :
-gołoledź
- 5 godz.
Jezdnia posypana na:
lokalnie
- 6 godz.
-szron
- 5 godz.
-skrzyżowaniach z drogami
-sadź
-5 godz.
-skrzyżowaniach z koleją
-pośniegowa- 6 godz.
-odcink. o pochyleniu >4%
utrudnienie dla samo-lodowica
-5 godz.
-przystankach autobusowych
chodów osobowych
-innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi
-luźny
- 8 godz.
W miejscach wyznaJezdnia odśnieżona na całej
-zajeżdżony - występuje
czonych:
szerokości
-gołoledź
-8 godz.
Jezdnia posypana na odcinkach -języki śnieg. – występują
-zaspy
- do 8 godz.
-pośniegowa-10 godz.
decydujących o możliwości
Dopuszcza się przerwy w
-lodowica - 8 godz.
ruchu
komunikacji do 8 godz.
Jezdnia odśnieżona, w miejscach -luźny
- 16 godz.
W miejscach wyznazasp odśnieżony
-zajeżdżony -występuje
czonych :
co najmniej jeden pas ruchu z
-nabój śnież.- występuje
-gołoledź
- 8 godz.
wykonaniem mijanek
-zaspy
-występują
-pośniegowa
Jezdnia posypana na odc.
do 24 godz.
decydujących o możliwości
Dopuszcza się przerwy
ruchu
w komunik. do 24 godz.
Jezdnia zaśnieżona.
-luźny
- występuje
W miejscach wyznaProwadzi się interwencyjne
-zajeżdżony - występuje
czonych :
odśnieżanie w zależności od
-nabój śnieżny- występuje
-wszystkie rodzaje
potrzeb.
-zaspy
- występują
śliskości po odśnieJezdnie posypane po odśnieżeniu
do 48 godz.
żaniu
- 2 godz.
w miejscach wyznaczonych przez
ZD.
Opis stanu utrzymania drogi
dla danego standardu

V. WZÓR UMOWY
Umowa Nr PZD.26........................
zawarta w dniu ................................., pomiędzy Powiat Leski ul. Rynek 1 , 38-600 Lesko - Powiatowy Zarząd
Dróg w Lesku
z siedzibą w Baligrodzie , przy ul. Bieszczadzkiej 40 , NIP 688-12-44-572 REGON
......................................................
reprezentowanym przez: .....................................................
przy udziale : ..................................................................
zwanym dalej Zamawiającym,
a
firmą ..........................................................................................................
(nazwa Wykonawcy)

..........................................................
(dane teleadresowe)

NIP: ........................................., REGON : .....................................................
reprezentowaną przez : ..............................................................
zwaną dalej Wykonawcą,
o następującej treści:
§1
1. Podstawa zawarcia umowy : przetarg nieograniczony z dnia .............................................
w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
2. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego
"Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy
Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2018/2019" – zadanie nr ................. zgodnie z
formularzem ofertowym stanowiącym integralną część umowy.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę za 1 km utrzymanej drogi w oparciu o cenę przedstawioną w
formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy
4. Do świadczenia w/w usług Wykonawca stawia do dyspozycji :

...............................................................................................................................................
5. Podstawą do uruchomienia zadania od 01.01.2019 r. będzie zabezpieczenie stosownych środków w budżecie
powiatu (WPF).
6. Cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji zamówienia bez względu na stopień inflacji.
§2
1. Termin wykonania określonego w § 1 ust. 2 zakresu usług ustala się:
1) od podpisania stosownej umowy .
2) do dnia 15 kwietnia 2019r.
2. Termin obowiązywania umowy może zostać przedłużony w przypadku występowania niesprzyjających
warunków atmosferycznych
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesuwania sprzętu na inne odcinki dróg powiatowych będących
w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie .

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonywania niektórych prac na wszystkich
związanych z zimowym utrzymaniem dróg przy użyciu sprzętu własnego .

zadaniach

5. Zakres usług i szczegółową lokalizację prac określi każdorazowo dyżurny kierujący akcją zimową.
6. Okres pracy rozpoczyna się z chwilą zameldowania dyżurnemu kierującemu akcją zimową gotowość do pracy .
1) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z dojazdem na obszar objęty zimowym utrzymaniem,
2) Zamawiający nie ponosi kosztów związanych z zakupem i przygotowaniem materiału uszorstniajacego piasek
„ostry” 0-4mm, sól ( mieszanka piaskowa – solna 8 %) do posypania odcinków .
7.
Wykonawca niezwłocznie po akcji poinformuje telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego o zakończeni u
zadania i poinformuje o stanie przejezdności na drogach .
§3
Świadczenie usług obejmuje wszystkie dni kalendarzowe i godziny w ciągu całej doby. Praca ta nie jest pracą stałą,
nośniki i sprzęt wzywane są do pracy w zależności od potrzeb.
§4
1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług, zapewnienie warunków
bezpieczeństwa, prowadzenie utrzymania dróg zgodnie ze standardem i szczegółową specyfikacją techniczną .
2. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo, personel, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie
przedmioty do wykonania usług w takim zakresie, jak to określono w umowie lub może być logicznie z niej
wywnioskowane.
3. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje,
jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie, lub
zaniechanie.
§5
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w usługach, materiałach i sprzęcie spowodowane przez
niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych w trakcie realizacji usług.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane swym działaniem lub zaniechaniem na zasadach
ogólnych.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do zwalczania śliskości po zawiadomieniu przez Zamawiającego.
2.

Wykonawca udostępni Zamawiającemu zaoferowane w ofercie pojazdy/nośniki w celu zamontowania
urządzeń monitorujących GPS. Urządzenia stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia tych urządzeń powstałych z winy niewłaściwego ich użytkowania
bądź regulowania bez wiedzy i zgody Właściciela tych urządzeń .

3. Sprzęt do odśnieżania i zwalczania śliskości zostanie wyposażony na koszt Wykonawcy w żółte światła pulsujące
zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr
57, poz. 381.).
4. Przystąpienie do usuwania śliskości (sprzęt wraz z obsługą, zaopatrzony w paliwa i materiały uszorstniające),
nastąpi bezzwłocznie nie później niż w ciągu 2 godzin od chwili otrzymania powiadomienia.
5. Wezwanie może nastąpić każdorazowo na telefon w zależności od zaistniałej sytuacji na drogach
i potrzeb kierującego akcją zimową.
6. Awaria sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, tzn. ma on obowiązek
podstawienia sprzętu zastępczego o takich samych parametrach tzn. pojazdu min. dwunapędowego o mocy
min. 200KM z własnym pługiem jednostronnym dociskowym i piaskarką.

§7

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalane będzie na podstawie ilości usług
rzeczywiście wykonanych i potwierdzonych przez Zamawiającego oraz poniższych cen jednostkowych zawartych w
formularzu
oferty:
..............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................2. Za czas napraw
i związany z tym przestój Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia.
3. W przypadku konieczności zwiększenia powyższej kwoty (niesprzyjające warunki atmosferyczne) w/w kwota
zostanie zwiększona aneksem do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury za pracę w terminie 7 dni po upływie każdego miesiąca
kalendarzowego objętego umową. Zamawiający natomiast zobowiązany jest dokonać zapłaty w ciągu ............. dni od
daty przedłożenia faktury przez Wykonawcę.
§8
1. Wszelkie czynności wynikające z umowy powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać więcej
niż to jest niezbędne, warunków życia użytkowników oraz dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg
publicznych i prywatnych.
§9
1. Wykonawca zapewnia:
1) nośniki sprzętu,
2)piaskarki z silnikiem ,
3)utrzymywanie sprzętu w gotowości technicznej, przez okres objęty umową bez dodatkowego wynagrodzenia,
4)materiał uszorstniający do posypywania odcinków
5)telefon komórkowy (własność Wykonawcy) Nr ...............................................
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zakupionej ilości i jakości materiału uszorstniającego
( piasek „ ostry” 0-4mm , sól ) i sprzętu stosowanego przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy .
3. Zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
a) wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wykonywanie prac objętych zakresem zamówienia wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia w tym prac
fizycznych oraz operatorów sprzętu - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu przepisów kodeksu pracy
4. Obowiązek określony w ust. 3 dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany
zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności
o których mowa w ust. 1 lit. b;
5. Wykonawca składa wykaz osób które realizują zamówienie wraz z oświadczeniem że są one zatrudnione na
podstawie umowy o pracę.
6. Każdorazowa zmiana wykazu osób, o którym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy (wykonawca
przedstawia korektę listy osób wykonujących zamówienie do wiadomości zamawiającego).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu
zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez
wykonawcę w wykazie o którym mowa w ust. 3. Osoby oddelegowane przez wykonawcę są zobowiązane podać imię
i nazwisko podczas kontroli przeprowadzanej przez zamawiającego. W razie odmowy podania danych
umożliwiających identyfikację osób wykonujących prace na placu budowy zamawiający wzywa kierownika robót do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjaśnienia podstawy ich zatrudnienia oraz wzywa
wykonawcę do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego dane osób, które odmówiły podania imienia i
nazwiska podczas kontroli zamawiającego.
8. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania przez zamawiającego przedstawić
dowody zatrudnienia na umowę o prace osób wskazanych w wykazie, o którym mowa w ustępie 3 - jeżeli
zamawiający o to wystąpi.

§ 10
W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie
prowadzić usług zgodnie ze standardem określonym w dokumentach przetargowych winien zawiadomić
Zamawiającego o tym fakcie przed lub w czasie trwania wykonywania usługi. W takiej sytuacji Zamawiający nie
obciąża Wykonawcy karami przewidzianymi w niniejszej umowie.
§ 11
1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu w przypadku opóźnienia w podstawieniu środka transportowego (sprzętowego) karę
pieniężną w wysokości:
1) do 2 godzin po uzgodnionym czasie
- 100,00 zł
2) do 2-4 godzin po uzgodnionym czasie
- 300,00 zł
3) powyżej 4 godzin po uzgodnionym czasie
- 500,00 zł
4) w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy - w wysokości odpowiadającej
przebiegowi 1 500 km.
2. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania usługi nie będzie ona zapłacona po uprzednim
sporządzeniu notatki służbowej.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość kar umownych do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. W razie nie przystąpienia do zimowego utrzymania dróg w żądanym dniu umowa może ulec natychmiastowemu
rozwiązaniu bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy lub mogą zostać naliczone kary umowne zgodnie z ust. 3.
§ 12
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli Wykonawca w sposób podstawowy
naruszy postanowienia umowy, co powoduje utratę zasadniczych korzyści, jakie mają być osiągnięte w wyniku jej
realizacji.
2. Podstawowe naruszenie umowy obejmują, ale nie wyłącznie, następujące przypadki:
1) Wykonawca świadczy usługi wadliwie i nie zgodnie z umową oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego
dot. wykonania poprawek w wyznaczonym mu terminie, (max. dwie notatki służbowe)
2) Wykonawca bankrutuje lub przechodzi w stan likwidacji, inny niż w celach przekształcenia lub połączenia,
3) Nie podstawienia środka transportowego w danym dniu.
3. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie w formie pisemnej przez każdą ze stron z zachowaniem 30
dniowego okresu wypowiedzenia.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i ustawy o finansach publicznych.
§ 14
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony.
2. Do umowy nie zostaną wprowadzone postanowienia niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru oferenta chyba, że
konieczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
1. działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od działania stron umowy i
których strony nie mogły przewidzieć i nie mogły mu przeciwdziałać, np. powódź, trąba powietrzna, huragan,
itp. – w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy,

2. działania osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających realizację umowy – w zakresie koniecznym,
w szczególności terminu realizacji umowy;
3. Termin obowiązywania umowy może zostać przedłużony w przypadku występowania niesprzyjających
warunków atmosferycznych
4. zmiany przepisów prawa związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym stawek podatku VAT – w
zakresie koniecznym, w szczególności wynagrodzenia wypłacanego Wykonawcy,
5. wystąpienia innych przesłanek skutkujących koniecznością zastosowania art. 67 ustawy Prawo zamówień
publicznych – w zakresie terminu realizacji umowy lub wynagrodzenia Wykonawcy”.
§ 15
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony mogą poddać rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§ 17
Integralną część umowy stanowią załączniki:
1. oferta wykonawcy usług
2. oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami z. u. d. w sezonie 2018/2019 r.
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