ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w ŁUKOWIE
21-400 Łuków ul. Łapiguz 112 tel. /025/ 798 2617, fax /025/ 798 7187
NIP 825-17-33-856, REGON 711586627, e-mail : biuro@zdp.lukow.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U.2015.2164 oraz 2016.831, 996 i 1020)

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w roku 2017
na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie

CPV : 90620000-9 /usługi odśnieżania/
zatwierdził:

Łuków, grudzień 2016 r.

1

znak sprawy : AZ.262.29.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 oraz 2016.831, 996 i 1020)
zwanym dalej w skrócie jako Pzp.

Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w roku 2017
na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie

I.

Zamawiający: ,
1. Pełna nazwa zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych zwany dalej w skrócie ZDP
2. Adres:
ul. Łapiguz 112 21-400 Łuków
3. REGON: 711586627
NIP: 825-17-33-856
4. Internet:
http www.zdp.lukow.pl
5. Numer telefonu: 25 798 2617

II.

e-mail: biuro@zdp.lukow.pl
faks: 25 798 7187

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami , a także
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Zamawiający wymaga aby składanie oraz ewentualne uzupełnianie ofert odbywało się wyłącznie
pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. Komunikacja dotycząca oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji wymienianych pomiędzy
zamawiającym i wykonawcą odbywać się może za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail:) lub faksu.
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej bądź faksem, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Językiem do porozumiewania się jest język polski.
5. Imię i nazwisko: Mariusz Komar - Dział Administracji i Zamówień Publicznych
6. Numer telefonu: 25 798 2617, 025 798 2020, faks: 25 798 7187
7. E-mail: biuro@zdp.lukow.pl
8. Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): 3
9. Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu 7:00-15:00
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III.
1.

Przedmiot zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w zakresie
odśnieżania dróg /wraz z kierowcą-operatorem/ w roku 2017 na terenie działania Zarządu
Dróg Powiatowych w Łukowie. Wykonawca musi dysponować sprawnym sprzętem
zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.
Podstawianie na zlecenie zamawiającego, na wskazane odcinki dróg powiatowych
zapotrzebowanego przez zamawiającego sprzętu, wraz z kierowcą - operatorem posiadającym
do dyspozycji telefon komórkowy, odbywać się będzie na koszt Wykonawcy.
Odśnieżanie drogi ma polegać na usuwaniu śniegu z jezdni. Zakres usług do wykonania
regulowany będzie przez zamawiającego, adekwatnie do zapotrzebowania w zależności od
warunków atmosferycznych oraz sytuacji na drogach.
Gotowość do podjęcia pracy przez w/w sprzęt w czasie od 1 do 2 godzin, zgodnie ze złożoną
ofertą, licząc od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
Zadeklarowana dla poszczególnych sprzętów ilość godzin pracy, stanowi jedynie orientacyjną,
prognozowaną przez zamawiającego wielkość do wykorzystania.
Rzeczywista ilość usług
zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb wynikających z warunków
atmosferycznych, stąd faktyczna ilość wykonanych usług może się różnić od wielkości
prognozowanych, podanych w SIWZ .
Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w
SIWZ dla danej jednostki sprzętowej, nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych.
Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie zobowiązuje się do zapłaty tylko za faktycznie
przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym z
charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie utrzymania dróg.
Zapotrzebowanie sprzętowe w zakresie wykonania usługi odśnieżania obejmuje:

- Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią
i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godzin pracy – 455
- Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o mocy min. 90 KM – 1 szt.,
orientacyjna ilość godz. pracy – ok. 195
- Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 – 1 szt., orientacyjna ilość godz. pracy
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Wymagania zamawiającego stosownie do art. 29 ust. 3a oraz art. 36 ust. 2, pkt 8a ustawy Pzp.
2. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający wymaga w przypadku osób świadczących
na rzecz wykonawcy niezbędnych funkcji wskazanych przez zamawiającego w celu realizacji
zamówienia (kierowca/operator) aby ich zatrudnienie odbywało się na podstawie umowy o
pracę, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r.
poz. 15023 z późn. zm.)
3. Rodzaj czynności przewidzianych podczas realizacji zamówienia dotyczące
kierowcy/operatora zatrudnionego na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę:
1) Do podstawowych obowiązków i czynności kierowcy/operatora należy:
- posiadanie kwalifikacji gwarantujących prawidłowe wykonanie usługi;
- podstawianie sprzętu w miejsce wskazane przez zamawiającego w czasie zadeklarowanym w
ofercie;
- usuwanie śniegu z jezdni na pobocze;
- informowanie zamawiającego o bieżącej sytuacji w terenie;
- sporządzanie dziennego raportu pracy dla każdego z wykorzystywanych sprzętów;
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4. Sposób dokumentowania zatrudnienia kierowcy/operatora.
1) Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez przez kierowcę/operatora
przedstawi zamawiającemu potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę lub
zgłoszeń ZUS / KRUS.
2) Bez spełnienia wymogów określonych w ust. 1 osoba/y nie będą mogły wykonywać pracy
z winy Wykonawcy.
5. Sankcje z tytułu nieprzestrzegania wymagań dotyczących zatrudnienia.
1) Jeżeli czynności kierowcy/operatora wykonywać będzie osoba nie zatrudniona na umowę
o pracę, co zostanie ustalone przez zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel),
osoba taka będzie musiała odstąpić od wykonywania usługi a wykonawca zapłaci zamawiającemu
tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt wykonywania czynności
odśnieżania przez taką osobę musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez
przedstawicieli (personel) zamawiającego.
Notatka nie musi być podpisana przez wykonawcę lub jego przedstawicieli.

IV.
Informacje o przetargu:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia
nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Pzp Dz. U. 2016. 1020.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
5. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów.
6. Nie przewiduje się stosowania aukcji elektronicznej.
7. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
8. Zamawiający nie przewiduje, udzielenia na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 6 zamówienia
polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
Podwykonawstwo :
1) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia do, których należy odśnieżanie dróg powiatowych w ramach zamówienia
na usługi pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg.
V.

Sposób przygotowania oferty:

1. Oferta powinna zawierać wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr. 1 do SIWZ)
wraz z wymaganymi oświadczeniami, załącznikami oraz innymi dokumentami,
2. Wykonawca może złożyć po jednej ofercie na dowolnie wybraną ilość części zamówienia.
3. Sposób przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być napisana czytelnie, trwale i w języku polskim
b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez oferenta lub
osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu oferenta.
c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób trwały
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d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
4.

Opakowanie i oznakowanie ofert :
a) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętym i nieprzejrzystym opakowaniu w
siedzibie zamawiającego – sekretariat,
b) Opakowanie powinno być zaadresowane do zamawiającego wg wzoru:
..............................................

Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie
ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA
na zadanie pn.
„Praca

sprzętu do zimowego utrzymania w roku 2017 na terenie ZDP w Łukowie”.
Nie otwierać przed dniem 13.12.2016 r. do godz. 09:15

c) Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu oraz związane z
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

VI. Warunki udziału w postępowaniu wymagane od wykonawców oraz dokumenty
jakich będzie żądał zamawiający w celu ich potwierdzenia:
O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, które dotyczą:
1) Kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca
zobowiązany jest wykazać. Oceny spełniania tego warunku w postępowaniu zamawiający dokona na
podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca
zobowiązany jest wykazać. Oceny spełniania tego warunku w postępowaniu zamawiający dokona na
podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
3) Zdolności technicznej.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie
dysponował wymaganym potencjałem technicznym:
- Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś
przednią i tylną – 1 szt., orientacyjna ilość godzin pracy – ok. 455,
- Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o mocy min. 90 KM – 1 szt.,
orientacyjna ilość godz. pracy – ok. 195,
- Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 – 1 szt. , orientacyjna ilość godz.
pracy - ok. 20.
Oceny spełniania tego warunków w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie załączonego do
oferty wykazu – zał. nr 4 do SIWZ.
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4) Zdolności zawodowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca
zobowiązany jest wykazać. Oceny spełniania tego warunku w postępowaniu zamawiający dokona na
podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
3. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający
żąda od wykonawcy złożenia wraz z oferą stosownego oświadczenia – zał. nr 2 do SIWZ.
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. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 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 ust. 1.

VII. Informacja o dokumentach jakich będzie żądał zamawiający w celu potwierdzenie
braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz przesłanki
powodujące wykluczenie z postępowania
1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o kwocie,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli
oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo
braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zał. nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 1:
1) pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
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6. Przesłanki wykluczenia:
1) obligatoryjne - art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy;
2) fakultatywne - art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
Środki naprawcze:
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące
wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania
pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.
Zamawiający może wykluczyć
Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
7. W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia, zamawiający żąda od wykonawcy
złożenia wraz z oferą stosownego oświadczenia – zał. nr 3 do SIWZ.
8. Inne formalności i dokumenty
Oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu z postępowania, wykonawca zobowiązany jest do:
1) 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,
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach – zał. nr 2 i 3 do SIWZ.
2) W sytuacji, kiedy wykonawca
polega na zdolnościach
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.
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów winno
posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia
określonych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej
skuteczności musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
trzeciego w powyższym zakresie.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji oraz brak podstaw wykluczenia – zał. nr 2 i 3 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika /lidera/ a gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo określające czas oraz zakres umocowania.
Pełnomocnictwo musi być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
W sytuacji wyboru oferty Wykonawców ubiegających się wspólnie zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp
zamawiający może żądać przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, najpierw dokona oceny złożonych ofert a następnie zbada
czy wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu stosując formułę spełnia / nie spełnia.
10. 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 (rozdz. VII SIWZ pkt 1).
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11. 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 ważne 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). W przypadku powoływania się wykonawcy na dokumenty lub oświadczenia będące w
posiadaniu zamawiającego potwierdzające okoliczności o, których mowa, zaleca się wskazanie w ofercie
numeru i nazwy postępowania, w którym powyższe dokumenty zostały złożone oraz w przypadku
dokumentów w wersji elektronicznej podanie adresów dostępu.

VIII. Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę/Pełnomocnika.

Zamawiający oceni spełnienie warunków odnosząc się do złożonych dokumentów zgodnie
z formułą “spełnia/nie spełnia”.
Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
IX.

Wadium:
Nie dotyczy

X.

Terminy:

Termin związania z ofertą – 30 dni
.
Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca
samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą , z tym, że
zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed terminem związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuższy jednaj jak
60 dni.
Wymagany termin wykonania zamówienia : od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

XI.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena powinna być podana:
a) cyfrowo i słownie w złotych polskich z dokładnością do dwóch cyfr po przecinku,
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena /brutto/ za jedną godzinę pracy
sprzętu wraz z operatorem, która obowiązywać będzie niezmiennie do końca 2017 roku.
Zamawiający poprawi ewentualne oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem
konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o których mowa w
art. 87 ust. 2 Pzp w trybie przewidzianym w tym przepisie.
Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli jej treść jest niezgodna z ustawą, jej treść nie odpowiada
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3, jej złożenie
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, została złożona przez
wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do
składania ofert, zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu, 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,
wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania
ofertą, wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli
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zamawiający żądał wniesienia wadium, oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań
określonych przez zamawiającego, jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny
interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny
sposób, jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XII. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie.
Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, najpierw dokona oceny złożonych ofert a następnie
zbada czy czy wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu stosując formułę spełnia / nie spełnia.
Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem:
a) cena – znaczenie kryterium 60%
b) oferowany czas podstawienia sprzętu 40%
Sposób punktowania:
- w kryterium ceny, oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60
a wartość punktowa pozostałych wyliczana jest na podstawie wzoru:
cena najniższa oferty
X 60
cena badanej oferty

-

w kryterium oferowanego czasu podstawienia sprzętu wartość punktowa wyliczana jest
jak niżej:
- w ciągu 2 godzin licząc od chwili od wezwania - 0 pkt;
- w ciągu 1,5 godziny licząc od chwili wezwania - 20 pkt;
- w ciągu 1 godziny licząc od chwili wezwania - 40 pkt;

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (cena +
oferowany czas podstawienia sprzętu).
2. Jeżeli w postępowaniu o udzielenia zamówienia, niemożliwe będzie dokonanie wyboru
najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny
lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 3 dni
ofert dodatkowych.
3. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
XIII. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
1. Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ w
terminie nie późniejszym niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia , w
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
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2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane pisemnie w języku polskim oraz przesłane za
pomocą publicznego operatora pocztowego, poczty elektronicznej lub faksem.
Zamawiający
może zapoznać się z treścią korespondencji w godzinach urzędowania ZDP, t.j. od poniedziałku
do piątku w godz. 700 – 1500 . Zamawiający i Wykonawca potwierdzają niezwłocznie na żądanie
drugiej strony korespondencję wymienianą za pomocą poczty elektronicznej i faksu.
3. Zamawiający prześle lub zamieści na stronie internetowej treść wyjaśnienia jednocześnie
wszystkim wykonawcom, którym doręczono lub którzy pobrali specyfikację istotnych warunków
zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących SIWZ.
5. Przed upływem terminu składania ofert, w uzasadnionych przypadkach zamawiający
może zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści
specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega
udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku określonym w art. 38 ust. 6 Pzp Zamawiający przedłuży termin składania ofert
w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w ofertach, powziętych zmian co do
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w sytuacjach przewidzianych ustawą
zamieści stosowne ogłoszenie w BZP. Przepis art. 38 ust. 4a Pzp stosuje się odpowiednio.
7. Wykonawca pobierający SIWZ w wersji elektronicznej ze strony internetowej
Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania pod tym samym adresem , z którego
została pobrana w terminie do dnia otwarcia ofert, ponieważ są tam zamieszczane wyjaśnienia
i inne informacje odnoszące się do SIWZ.

XIV.

Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i oceny
ofert:
1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. sekretariat ZDP.
· Termin składania ofert: 13.12.2017 r. do godz. 9.00.
· Termin otwarcia ofert: 13.12.2017 r. godz. 9.15.
Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
2. Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści 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 wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
3. Ocena ofert.
Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy, najpierw dokona oceny złożonych ofert a następnie
zbada czy czy wykonawca, którego oferta została wybrana, nie podlega wykluczeniu oraz czy
spełnia warunki udziału w postępowaniu stosując formułę spełnia / nie spełnia.
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ kryteriów
oceny ofert.
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Zgodnie z art. 26 ust 3 Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa
w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
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.
4. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej ZDP oraz w siedzibie
zamawiającego na tablicy ogłoszeń.
W uzasadnionych przypadkach ogłoszenie zostanie
opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
5. O wyborze oferty zamawiający powiadomi pismem wszystkich wykonawców, którzy ubiegali
się o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie wyboru oferty oraz przyznaną punktację
XV. Tryb zawarcia umowy:
1. Umowa zostanie zawarta z wykonawcą , który przedłoży najkorzystniejszą ofertę w
terminie zgodnym z treścią art. 94 ustawy.
Zawiadomienie o wyborze oferty określające termin i miejsce zawarcia umowy zostanie
niezwłocznie doręczone wybranemu wykonawcy.
Przed zawarciem umowy, Wykonawca dostarczy:
- umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie - w
przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 4 Pzp.
2. Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Pzp możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy poprzez jej aneksowanie, dotyczących:
w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego,
wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane usługi pozostają w takim stosunku
do
umownego wynagrodzenia, w jakim wykonane usługi pozostają do całości usług
określonych umową;
- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
- gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
- gdy dokonane zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144
ust. 1e ustawy Pzp;
- łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
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art. 11 ust. 8 i jest mniejsza, w przypadku zamówień na usługi od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie.
3. Ogólne warunki umowy / wzór umowy / stanowi załącznik Nr 6 do SIWZ.
XVI. Środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z przepisami Działu VI ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności zamawiającego:
- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
- określenia warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego;
- opisu przedmiotu zamówienia;
- wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. 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.
3. 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.
4. Odwołujący przesyła k opię 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.
5. Wykonawca lub uczestnik konkursu 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.
6. 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.
7. Na czynności, o których mowa w pkt 6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180
ust. 2.
8. Odwołanie wnosi się:
1)
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 – w przypadku gdy wartość
zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
9. 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 - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
10. 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.
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11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
12. Do postępowania odwoławczego mają zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy
Pzp.
XVII. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 oraz
2016.831, 996 i 1020) oraz przepisy kc i kk.
Wykaz załączników:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oferta - zał. nr 1
Oświadczenie dotyczące spełniania warunków – zał. nr 2.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3.
Wykaz sprzętu dostępnego Wykonawcy – zał. nr 4.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 5.
Wzór umowy – zał nr 6.
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Zał. nr 1 do SIWZ
...................................................
/pieczęć Wykonawcy/

.........................., dnia ............... 2016 r
/miejscowość/

Nazwa / Dane Wykonawcy: …...............................................................................................................................................................
Adres ......................................................................................................................................................................................................
NIP ................................ REGON ............................... tel./fax ........................................................., e-mail: …...................................

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Łapiguz 112
21-400 Łuków

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym,
organizowanym w dniu 13.12.2016 r. zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego, tablicy ogłoszeń oraz
portalu UZP, pod nazwą:
Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w roku 2017
na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie
oferujemy usługi za 1 godz. pracy n/w jednostki sprzętowej wraz z kierowcą-operatorem w kwocie :
- Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną,
cena /brutto/ …............... zł. - za godzinę pracy sprzętu wraz z operatorem,
/słownie złotych: …......................................................................................................................................................../
razem brutto: 455 godz. x …............. zł/godz. = …....................... zł.
deklarowana ilość jednostek sprzętowych, którymi dysponuje Wykonawca : …... szt.
- Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o mocy min. 90 KM,
cena /brutto/ …............... zł. - za godzinę pracy sprzętu wraz z operatorem,
/słownie złotych: …......................................................................................................................................................../
razem brutto: 195 godz. x …............. zł/godz. = …....................... zł.
deklarowana ilość jednostek sprzętowych, którymi dysponuje Wykonawca : …... szt.
- Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 ,
cena /brutto/ …............... zł. - za godzinę pracy sprzętu wraz z operatorem,
/słownie złotych: …......................................................................................................................................................../
razem brutto: 20 godz. x …............. zł/godz. = …....................... zł.
deklarowana ilość jednostek sprzętowych, którymi dysponuje Wykonawca : …... szt.

Łączna kwota brutto częśći zamówienia: …...................................................................................................................
(słownie złotych: ….............................................................................................................................................................)
1/2
* Deklarowany czas podstawienia sprzętu na wskazany odcinek drogi, licząc od chwili otrzymania zgłoszenia od
zamawiającego:
[ ] w ciągu 2 godzin licząc od chwili od wezwania - 0 pkt;
[ ] w ciągu 1,5 godziny licząc od chwili wezwania - 20 pkt;
[ ] w ciągu 1 godziny licząc od chwili wezwania
- 40 pkt;

* zaznaczyć właściwe
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Oświadczamy, że:
1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
2. Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
3. Zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunki udzielenia zamówienia, zakres zamówienia oraz
projekt umowy akceptujemy oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
określonych w SIWZ warunkach tj., w miejscu i czasie wskazanym przez zamawiającego.
4. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zamówienia:
(imię i nazwisko) …..............................................., tel. ….............................., e-mail: ….............................................
Do niniejszej oferty /zał. nr 1/ dołączamy wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału - (zał. nr 2 ),
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – (zał. nr 3 ),
3. Wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia , wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami – (zał. nr 4),
4. ........................................................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................................................
6. …....................................................................................................................................................................................
7. …....................................................................................................................................................................................
8. …....................................................................................................................................................................................
Dokumenty składane są w oryginale lub za poświadczeniem zgodności kserokopii z oryginałem przez Wykonawcę.

.....................................
podpis i pieczątka Wykonawcy

2/2
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Zał. nr 2 do SIWZ
…...........................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w roku 2017
na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie
prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie , oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w
rozdz. VI pkt 2 SIWZ .............….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono
warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……
…………………………………………
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w …………………………...........................................……………………………...………..
(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),

polegam na

zasobach następującego/ych podmiotu/ów: …………………………………………….…………………….
..…………………………………………………………………………….............……………………...............
…………….……………………………………..,

w

następującym

zakresie:

……………...............

……………………………..............................................................................................................................
………………………………………………………………………………….....................................................
……………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą

oraz

zostały

przedstawione

z

pełną

świadomością

konsekwencji

wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
(podpis)
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Zał. nr 3 do SIWZ
…...........................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w roku 2017
na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie
prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie , oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

3.

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww.
przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ……..……. ustawy Pzp

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………...........................
…………………………………………………………………………………………..………………..................….....
…………………………………………………………………………………………………………..............................
……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)
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OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODMIOTU,

NA

KTÓREGO

ZASOBY

POWOŁUJE

SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się
w niniejszym postępowaniu, tj.: …....................................................................……….................................
……………………………………………………
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………………….
…………………………………………
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:
……………………………………………..............................................................………………………..….
……

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) ,

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Uwaga :
Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

19

Zał. nr 4 do SIWZ

................ dnia ............. 2016 r.
.............................................
pieczęć wykonawcy

Wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia
wraz z informacją o podstawie dysponowania nim
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą:
“Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w roku 2017
na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie ”,
przedkładamy wykaz sprzętu będącego do naszej dyspozycji w terminie od 01.01.2017 do
31.12.2017 r., jak niżej :
Podstawa dysponowania
Poz.

Wymagany potencjał techniczny w celu realizacji zamówienia

1

Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15
ton z napędem na oś przednią i tylną

2

Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3

3

Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o
mocy min. 90 KM

Zasoby własne
/szt./

Zasoby innych
podmiotów /szt./

Oświadczamy, że dysponujemy niezbędnymi zasobami własnymi oraz innych podmiotów w celu
realizacji zamówienia, na dowód czego załączamy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania nam do dyspozycji niezbędnych zasobów, na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia, które zawiera: miejscowość i datę sporządzenia, nazwę zamówienia, pełną nazwę oraz
adres podmiotu oddającego do dyspozycji wykonawcy niezbędne zasoby, pełną nazwę oraz adres
Wykonawcy na rzecz, którego oddano do dyspozycji niezbędne zasoby, rodzaj pojazdu, ilość
oddanych sztuk, podpis podmiotu oddającego i przyjmującego do dyspozycji.

...............................................
podpis składającego oświadczenie
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Zał. nr 5 do SIWZ
…...........................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)

OŚWIADCZENIE
W nawiązaniu do składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty na
zadanie:

Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w roku 2017
na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie
(imię i nazwisko) ......................................................................................................................
reprezentując firmę (nazwa firmy) .............................................................................................
…................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................

Oświadczam, że
nie należę do żadnej grupy kapitałowej* / należę do grupy kapitałowej* i w załączeniu
składam(y) listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

* niepotrzebne skreślić

UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, albo od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t.Dz. U.2015 poz. 184 z
późń. zm.) przez grupę kapitałową należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.
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Zał. nr 6 do SIWZ

UMOWA nr AZ.263...
o usługi na część nr ….
/wzór/
zawarta w dniu ………..2016 r. pomiędzy :
Zarządem Dróg Powiatowych, ul. Łapiguz 112, 21-400 Łuków,
NIP 825-17-33-856, REGON 711586627
reprezentowanym przez:
1) ..........................................................................................................................................................,
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej,
zwanym dalej ,, Zamawiającym”,
a ...........................................................................................................................................................,
z siedzibą w ................. ........................................................................................................................
wpisana do rejestru/ewidencji pod numerem ......................................................................................,
reprezentowanym przez:
1)..........................................................................................................................................................,
2) .........................................................................................................................................................,
zwanym dalej ,,Wykonawcą”.
Niniejsza umowa zostaje zwana w wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie
publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr /AZ.262.29.2016/ na podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz.U.2015.2164 oraz 2016.831, 996 i 1020/
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w 2017 r. zadanie w ramach
przedmiotu zamówienia, który stanowi:
“Praca sprzętu do zimowego utrzymania dróg w roku 2017
na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie ”
2. W celu wykonania usług, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapewnia sprzęt , zgodnie ze
złożoną ofertą, tj. jak niżej:
- Pług dwustronny ciężki (hydrauliczny) na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś
przednią i tylną.
Ilość jednostek sprzętowych, którymi dysponuje Wykonawca : …... szt.
Orientacyjna ilość godzin pracy – …........................,
- Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3.
Ilość jednostek sprzętowych, którymi dysponuje Wykonawca : …... szt.
Orientacyjna ilość godzin pracy – …........................,
- Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o mocy min. 90 KM.
Ilość jednostek sprzętowych, którymi dysponuje Wykonawca : …... szt.
Orientacyjna ilość godzin pracy – …........................,
3. Podstawianie na zlecenie zamawiającego, na wskazane odcinki dróg powiatowych sprzętu,
wraz z kierowcą-operatorem posiadającym do dyspozycji telefon komórkowy, odbywać się będzie
na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca, zgodnie ze złożoną ofertą, zobowiązuje się zapewnić gotowość podjęcia pracy
przez w/w sprzęt w czasie do …..... godz. od chwili telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania
przez Zamawiającego.
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5. W celu udokumentowania godziny i minuty zgłoszenia zapotrzebowania na sprzęt strony będą
prowadziły obustronne pisemne rejestry zgłoszeń na sprzęt w których będą zamieszczały w
szczególności:
- kolejną liczbę wpisu,
- datę i godzinę oraz treść rozmowy zgłoszenia zapotrzebowania na sprzęt,
- rodzaj sprzętu żądanego przez zamawiającego,
- numery telefonów z których przeprowadzono rozmowy,
- czytelne z imienia i nazwiska podpisy przeprowadzających rozmowy.
6. Na żądanie którejkolwiek ze stron, dane o których mowa w pkt. 5 będą niezwłocznie po odbytej
rozmowie telefonicznej potwierdzane faksem lub e-mailem na adresy:
Zamawiającego : fax /025/ 798 7187, e-mail : biuro@zdp.lukow.pl ,
Wykonawcy :
fax……………
e-mail ……..........................…
7. Strony ustalają, że zadeklarowana dla poszczególnych rodzajów sprzętu ilość godzin pracy,
stanowi jedynie orientacyjną, prognozowaną przez zamawiającego wielkość do wykorzystania.
Rzeczywista ilość usług zleconych do wykonania, uzależniona będzie od bieżących potrzeb
zamawiającego, zależnych od opadów atmosferycznych, stąd faktyczna ilość wykonanych
usług może się różnić od wielkości prognozowanych, podanych w SIWZ.
8. Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych usług a ilością podaną w
SIWZ dla danej jednostki sprzętowej, nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych.
9. Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie będzie zobowiązany do zapłaty tylko za faktycznie
przepracowane ilości godzin sprzętu zgodnie z zaistniałym zapotrzebowaniem wynikającym z
charakteru prac zleconych i wykonywanych w zakresie zimowego utrzymania dróg.
§2
1. W ramach wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
- realizacji wymagań i postanowień wynikających ze SIWZ.
- zapewnienia niezbędnych materiałów eksploatacyjnych oraz sprawnego technicznie sprzętu
niezbędnego do wykonania zamówienia.
2.
Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy imienny wykaz osób upoważnionych i
kompetentnych do realizacji zadań określonych umową, z podaniem ich imienia i nazwiska, nr
telefonu oraz pełnionej funkcji, które to osoby wykonywały będą polecenia i dyspozycje
Zamawiającego.
3. Do obowiązku osób obsługujących pojazdy i sprzęt ze strony Wykonawcy należy przekazywanie
Zamawiającemu telefonicznych informacji o:
 aktualnych stanach przejezdności dróg,
 zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,
 innych zauważonych zdarzeniach na drodze.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w
związku z wykonywaniem prac będących przedmiotem umowy.
5. W przypadku wystąpienia szkody Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia w całości ze
swojego majątku, bądź ubezpieczenia OC.
6. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przepisów BHP w czasie wykonywania prac
związanych z realizacją umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte niniejszą umową z należytą starannością,
zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz przy zachowaniu obowiązujących
przepisów prawa.
8. W przypadku awarii sprzętu podczas odśnieżania wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie w
to miejsce skierować analogiczny sprzęt zastępczy.
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§3
1. Wykonawca i Zamawiający przewidują, zgodnie z art. 144, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Pzp możliwość wprowadzenia zmian w treści umowy poprzez jej aneksowanie,
dotyczących:
- w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego,
wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane usługi pozostają w takim stosunku
do
umownego wynagrodzenia, w jakim wykonane usługi pozostają do całości usług
określonych umową;
- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące
warunki:
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji,
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;
- gdy zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
- gdy dokonane zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144
ust. 1e ustawy Pzp;
- łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 i jest mniejsza, w przypadku zamówień na usługi od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie.
2. W przypadkach o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
1.

§4
Zamówienie określone w §1 będzie realizowane w terminie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
w ramach dokonywanych zgłoszeń na sprzęt przez zamawiającego.

1.

§5
Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie niejawne informacje, w których
posiadanie wszedł wykonując zamówienie.

§6
1. Za wykonanie zamówienia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie
za 1 godz. pracy n/w jednostki sprzętowej wraz z kierowcą-operatorem w kwocie:
- Pług dwustronny ciężki na nośniku o ładowności min. 15 ton z napędem na oś przednią i tylną :
cena /brutto/ …............... zł. - za godzinę pracy sprzętu wraz z operatorem,
/słownie złotych: …........................................................................................................................../
razem brutto: …............... godz. x …............. zł/godz. = …....................... zł.,
deklarowana ilość jednostek sprzętowych, którymi dysponuje Wykonawca : …... szt.
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- Ładowarka kołowa o mocy min. 220 KM i poj. łyżki min. 3 m3 :
cena /brutto/ …............... zł. - za godzinę pracy sprzętu wraz z operatorem,
/słownie złotych: …........................................................................................................................../
razem brutto: …............... godz. x …............. zł/godz. = …....................... zł.,
deklarowana ilość jednostek sprzętowych, którymi dysponuje Wykonawca : …... szt.
- Ciągnik z pługiem jednostronnym z napędem na oś przednią i tylną o mocy min. 90 KM :
cena /brutto/ …............... zł. - za godzinę pracy sprzętu wraz z operatorem,
/słownie złotych: …........................................................................................................................../
razem brutto: …............... godz. x …............. zł/godz. = …....................... zł.,
deklarowana ilość jednostek sprzętowych, którymi dysponuje Wykonawca : …... szt.

- Łączna wartość /brutto/ części zamówienia : ...................................... zł.
/słownie złotych : ............................................................................................................................/
2. Łączne, maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia w
ramach obowiązującej umowy nie może przekroczyć ....................... PLN brutto z zastrzeżeniem
uregulowań § 3.
§7
1. Zapłata na rzecz Wykonawcy o której mowa w § 6 ust.1 nastąpi po każdym miesiącu pracy
sprzętu, w ciągu 30 dni na podstawie otrzymanej przez Zamawiającego od Wykonawcy,
prawidłowo wystawionej faktury VAT /licząc od dnia jej otrzymania/ przelewem na konto
wskazane przez Wykonawcę.
2. Do faktury należy dołączyć prawidłowo wypełnione karty pracy sprzętu potwierdzone przez
upoważnionego pracownika Zamawiającego. W przypadku braku doręczenia prawidłowo
sporządzonej i potwierdzonej karty pracy sprzętu Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę za
fakturę , do czasu dostarczenia dokumentu prawidłowo sporządzonego. W takim przypadku termin
zapłaty o którym mowa w ust. 1 przesuwa się o ilość dni zwłoki w dostarczeniu prawidłowo
wystawionego i potwierdzonego dokumentu.
§8
1. Dopuszcza się po każdym miesiącu pracy sprzętu częściowe fakturowanie wykonanych usług
wchodzących w zakres niniejszej umowy.
§9
1. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umowy wykonawca
ponosić będzie przez zapłatę kary umownej z następujących tytułów i w wymienionej wysokości:
a) w przypadku niestawienia się Wykonawcy w danym dniu na wezwanie Zamawiającego o
wyznaczonej godzinie, lub niepodstawienia żądanego sprzętu w ramach ustaleń niniejszej umowy
naliczane będą kary umowne w wysokości 200,00 zł. za każdą godzinę opóźnienia.
b) w przypadku odstąpienia Wykonawcy od realizacji umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10 000,00 zł.
c) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierowcy/operatora będzie wykonywała inna osoba nie
zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego
przedstawicieli (upoważnionych pracowników Zamawiającego) osoba taka będzie musiała
opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej
kwotę 1 000,00 zł ( słownie: jednego tysiąca złotych) za każdy taki przypadek.
2. Wykonawca oświadcza, że upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Zamawiającego.
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3. Ewentualne należności z tytułu kar umownych będą potrącane z zafakturowanej kwoty, należnej
Wykonawcy za wykonane usługi.
4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokrywają wysokości szkody Zamawiającego, Zamawiający
ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
§ 10
1. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy ze strony Wykonawcy, po pisemnym
jednorazowym zwróceniu uwagi i równoczesnym wezwaniu wykonawcy do poprawy w zakresie
wykonywania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z
winy wykonawcy, poprzez złożenie mu pisemnego oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.
W takim przypadku Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %
wartości
wynagrodzenia umownego brutto, od niezrealizowanych usług w skutek
rozwiązania umowy, które zostaną wykonane po odstąpieniu od umowy.
2. Przez rażące naruszenia umowy należy rozumieć:
- wykonawca nie rozpoczął realizacji usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich mimo wezwania przez zamawiającego na piśmie,
- wykonawca przerwał wykonywanie zadania i przerwa trwa dłużej niż 2 dni,
- wykonawca wykonuje usługi złej jakości i pomimo wezwania do poprawy nie następuje
poprawa jakości wykonywanych usług.
- wykonawca celowo nie odbiera telefonów zgłaszających zapotrzebowanie na sprzęt celem
wykonywania usług i ich nie wykonuje.
§ 11
1. Wszelka korespondencja związana z wykonywaniem niniejszej umowy między stronami będzie
sporządzana na piśmie i podpisana przez osobę uprawniona do reprezentacji. Korespondencja może
być przesłana faksem, e-mailem, doręczona osobiście, przesłana kurierem lub listem poleconym.
Korespondencja będzie wysłana na adres, numer faksu albo adres e-mail podany przez strony.
Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca
zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, adresu e-mail. Jeżeli strona nie powiadomiła o zmianie
miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, zawiadomienie wysłane na ostatni znany adres
zamieszkania, siedziby lub numeru faksu, strony uznają za doręczone.
Oświadczenia stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą na adresy:
- Zamawiający - …............................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
- Wykonawca - ………………………………………………………………………….................
…...................................................................................................................................................
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentów stanowiących do niej załączniki, kodeksu
cywilnego oraz ustawy Pzp. z dnia 29 stycznia 2004 r.
§ 13
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, aneksu podpisanego przez obie strony
umowy pod rygorem nieważności.
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§ 14
1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu
przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 15
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 16
1. Integralną część umowy stanowią :
 Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

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

Zamawiający:

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

Wykonawca:
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