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Oznaczenie sprawy: IRG.271.4.2013   

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  
W POSTĘPOWANIU O WARTO ŚCI SZACUNKOWEJ PONI ŻEJ 5 000 000 euro  

 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg gminnych. 
 

1. Zamawiający -nazwa i adres 
 

Gmina  Pilchowice reprezentowana przez Joannę Kołoczek-Wybierek – Wójta Gminy Pilchowice 
 z siedzibą mieszczącą się w Urzędzie Gminy Pilchowice 
ul. Damrota 6, 
44-145 Pilchowice 
www.pilchowice.pl 
e-mail: ug@pilchowice.pl 
tel + 48 32/ 235 65 21 
faks +48 32/235 69 38 

 
2. Tryb udzielenia zamówienia 

 
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą pzp”. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia  

 
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. 
2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
główny przedmiot:  
   45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
77314000-4 Usługi utrzymania gruntów 

 
3. Przedmiot zamówienia dotyczy bieżącego utrzymania dróg na terenie Gminy Pilchowice w zakresie 

poszczególnych zadań: 
 
Zadanie nr 1: Remont dróg gminnych z nawierzchnią nieutwardzoną lub częściowo utwardzoną 
polegające na równaniu i profilowaniu wraz z zagęszczeniem dróg o nawierzchni gruntowej  

W ramach tej pozycji należy skalkulować:  
1. wzruszenie nawierzchni gruntowej z przemieszczaniem urobku; 
2. ścięcie i uzupełnienie nierówności; 
3. uzupełnienie głębokich lokalnych zaniżeń materiałem zbliżonym do miejscowego; 
4. uzyskanie spadku poprzecznego o wartości 3-4%; 
5. ręczne usunięcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza; 
6. zagęszczanie walcem samojezdnym . 

Celem robót jest uzyskanie równej nawierzchni gruntowej, z której wody opadowe odprowadzane są poza 
pas jezdny. W przypadku zawyżonych poboczy należy przewidzieć konieczność wykonania rowków 
odprowadzających wodę. 
 Wykonawca do realizacji zamówienia (uzupełnienia głębokich lokalnych zaniżeń) pozyska materiał 
miejscowy lub zbliżony do miejscowego, niespoisty, o parametrach umożliwiających rozłożenie, 
wyprofilowanie i zagęszczenie. Rodzaj zastosowanego materiału należy  uzgodnić z przedstawicielem 
zamawiającego. Konieczność uzupełnienia nawierzchni warstwą o średniej grubości 10cm nie przekroczy 
1% łącznej powierzchni robót. 
Należy uwzględnić, że w ok. 5% robót konieczne będzie nawilżenie gruntu gwarantujące poprawne 



wykonanie zadania. 
Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli 
będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. 
 
Wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem kamiennym, - jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni. 
W ramach tej pozycji należy skalkulować:  

1. wykonanie koryta (mechanicznie) lub, zależnie od warunków, nasypu do 20cm wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem  podłoża i wykonaniem poboczy (wywóz i utylizację  urobku lub 
dostarczenie gruntu na nasyp należy skalkulować w cenie jednostkowej); 

2. podbudowy  w-w dolna o grubości od 10 do 15cm z kruszywa  frakcji ok. 31 do 65mm, z 
wymaganym zaklinowaniem, zamiałowaniem i zagęszczeniem; 

3. wykonanie nawierzchni o grubości od 5cm do 10cm (po zagęszczeniu) z kruszywa kamiennego 
frakcji ok. 0 do 31mm, z wymaganym zaklinowaniem, zamiałowaniem i zagęszczeniem; 

4. uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie   
 z przepisami o ochronie środowiska. 
Planując roboty należy uwzględniać konieczność uzyskania jednorodnej nawierzchni tłuczniowej o spadku 
poprzecznym jezdni 3% i poboczy 5%.  
Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli 
będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty. 
 
Zadanie nr 2: Utrzymanie pasa drogowego 
polegające na pogłębieniu i wyprofilowaniu dna i skarp rowu 

W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu i 
skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]: 
- dla rowu przydrożnego w kształcie trapezowym - szerokość dna średnio 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 
do 1:1,3, głębokość średnio 1 m do 1,20 m liczona jako równica poziomów dna i niższej krawędzi górnej 
rowu; 
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%;w wyjątkowych 
sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. 
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 
a) przy nieumocnionych skarpach i dnie 
- w gruntach piaszczystych - 1,5%, 
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, 
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%, 
- w gruntach skalistych - 10,0%; 
b) przy umocnionych skarpach i dnie 
- matą trawiastą - 2,0%, 
- darniną - 3,0%, 
 
Wymiana uszkodzonych przepustów drogowych – jednostka: 1m ułożonego przepustu 

W ramach tej pozycji należy skalkulować:  
- wykonanie wykopu o głębokości do 0,30m; 
- usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych (występują rury o średnicach D400 – D600 w ilości: 

D400 – 50%, D500 – 30%, D600 – 20%);  
- uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m; 
- ułożenie nowych rur żelbetowych (materiał wykonawcy); 
- uszczelnienie spoin między kręgami; 
- wykonanie pokrywy z chudego betonu grubości 10cm; 
- wykonanie  i zagęszczenie nasypu; 
- porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie 

środowiska.  
 
Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli 
będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy.   
Kalkulację należy przygotować dla 1m wymiany przepustu. Rozbiórka i odtworzenie podbudowy  
i nawierzchni zostaną wycenione wg innych pozycji specyfikacji. 



 
Odnowienie farbą barier ochronnych  
Podstawowe czynności przy odnawianiu farbą bariery obejmują: 
1. oczyszczenie bariery z kurzu i zanieczyszczeń, 
2. zeskrobanie starej łuszczącej się farby, 
3. pomalowanie farbą bariery. 
 Barierę zaleca się pomalować pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie 
przeciętnie co 4-5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozją. 
 Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy 
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze 
poniżej +5oC, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej +15oC. Niedopuszczalne jest 
wykonywanie prac malarskich we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na 
powierzchniach może pojawić się rosa. Wszystkie prace malarskie zaleca się wykonywać w temperaturze do 
40oC, przy wilgotności względnej nie większej niż 90%. 
 Odnawianie farbą barier ochronnych wykonywane jest z zasady bezpośrednio w miejscach ich 
ustawienia. 
 
Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych  

W ramach tej pozycji należy skalkulować:  
- wykonanie wykopu pod fundament o głębokości do 1,0m; 
- ustawienie szalunku; 
- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem; 
- pielęgnacja betonu; 
- demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej; 
- wykonanie izolacji ściany; 
- uzupełnienie i zagęszczenie nasypów; 
- oczyszczenie przepustu; 
- regulacja rowu na odcinku 5m z każdej strony przepustu. 

 
Dopuszcza się, za zgodą zamawiającego, montaż prefabrykowanych ścianek czołowych. Przedstawiciel 
zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to 
uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. 
 
Zadanie nr 3: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych 
poprzez wymianę znaków drogowych, zgodnie z załącznikiem nr 1C do SIWZ 
 
Zadanie nr 4: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – na gorąco 

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych asfaltem na gorąco poprzez: 
        a/ naprawę powierzchniowych porowatości, rakowin i drobnych złuszczeń pokrowca  
           bitumicznego bez głębszych ubytków  
        b/ naprawę uszkodzeń pokrowca bitumicznego: 

- płytkich do 2 cm 
- średnich powyżej 2 cm/do 10cm/ o nienaruszonej podbudowie 
- głębokich powyżej 10 cm o naruszonej warstwie podbudowy. 

W przypadku występowania siatki ubytków bądź wybojów na odcinku kilkudziesięciu m, na określonej bądź 
całej szerokości drogi – po zakwalifikowaniu odcinka do bieżącego remontu utrzymaniowego przez 
inspektora nadzoru – należy obciąć początek i koniec krawędzi danego odcinka / krawędzie boków gdy 
siatka ubytków nie występuje na całej szerokości/ a następnie po oczyszczeniu i osuszeniu odcinka 
wbudować beton asfaltowy zakwalifikowaną szerokością i długością, zgodnie z zasadami podanymi  
w przypadku łat do 5 m2 powierzchni. Do oczyszczenia dużych ubytków, wybojów zaleca się frezowanie. 
 
Zadanie nr 5: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – na zimno 
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszaninami mineralno-asfaltowymi  asfaltem 
na zimno, z ręcznym obcięciem krawędzi , grubość warstwy 4 cm, ubytek o powierzchni do 5m2 
 
4. Szczegółowy zakres prac został opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 



budowlanych, będącej załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji 
5. W razie konieczności Zamawiający może zlecić wykonanie prac interwencyjnych i zabezpieczających  

w poszczególnych zadaniach. Wykonanie prac interwencyjnych i zabezpieczających obejmuje bieżące 
utrzymanie dróg gminnych nie ujętych w wykazie usług w formularzu cenowym, z uwagi na brak 
możliwości przewidzenia tychże prac bądź usług. Każdorazowo w przypadku wystąpienia prac 
interwencyjnych i zabezpieczających Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys na wykonanie 
przedmiotowych prac. Kwoty w kosztorysie Wykonawcy nie mogą być wyższe od cen podanych  
w ramach cennika SEKOCENBUD o obwiązujących dla danego kwartału w 2013roku. 

6. Znaki z nazwami ulic powinny być zgodne ze wzornikiem obowiązującym na terenie Gminy Pilchowice 
7. W przypadku wykonania prac interwencyjnych i zabezpieczających kwota za wykonanie tego typu usług 

będzie ustalona przez Wykonawcę z Zamawiającym i musi być przez niego zatwierdzone. 
8. Długość pasa drogowego przyjęto w oparciu o pomiary na mapach ewidencyjnych i wynosi ona 

50 000mb. Przewiduje się wykonywać koszenie pasa drogowego 2 razy w roku. 
9. Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, dostarczoną 

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 
konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 

10. Zamawiający zastrzega, że zakres prac przedstawiony w załączniku nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E ma tylko 
charakter szacunkowy i może ulec zmianie. 

11. Przedstawione w dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta 
należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a 
zwłaszcza art. 29 do 31. Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, 
urządzeń, ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 
materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np. 
dołączenie katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskać wszelkie 
ewentualne uzgodnienia. 

12. Na roboty związane z naprawą nawierzchni, bądź rowów przydrożnych będących przedmiotem niniejszej 
umowy ustala się okres rękojmi za wady fizyczne i gwarancji, który wynosi 12 miesięcy. 

 
4. Oferty częściowe  

 
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania, tj. pięć części.  

 
5. Zamówienia uzupełniające  

 
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających związanych z przedmiotem 
umowy – prace interwencyjne. 

6. Oferty wariantowe  
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.  

7. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia  

 
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy  do 31.12.2013r.,  

2. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie miesięczne za faktycznie 
wykonane usługi zgodne z przedmiotem zamówienia.  

 
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

 oceny spełniania tych warunków  
 

1. Wiedza i doświadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku. 



O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia, to znaczy, że Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat, przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie 
dokonał przynajmniej: 
Zadanie nr 1: jednej roboty polegającej na pracach związanych z profilowaniem dróg i wzmacnianiem 
nawierzchni dróg kruszywem. 
Zadanie nr 4: dwóch robót polegająca na pracach związanych remontem dróg z nawierzchnią asfaltową 
masą bitumiczną „na gorąco” o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 złotych każda.  
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty 
potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe 
wykonanie zamówienia, tj. do wykonania zamówienia, będą dysponowali co najmniej: 
Zadanie nr 1 

� 1 szt. – ubijak spalinowy  
� 1 szt. - walec samojezdny  13-15 ton 
� 1 szt. - samochód samowyładowczy 5t – 10t  lub ciągnik kołowy z przyczepą 
� 1 szt. – koparko-spycharka 0,15m3  

Zadanie nr 2 
� 2 szt. ręcznych kos spalinowych,  
� 1 szt.  - piła spalinowa 
� 2 szt. - grabie  
� 1 szt. – koparko-ładowarka 0,15m3 
� 1 szt. - walec samojezdny  13-15 ton 

Zadanie nr 3 
Nie wymaga się wykazania sprzętu. 
Zadanie nr 4 

� 1 przecinarka z diamentową tarczą,  
� 1 łopata.  
� 1 listwa profilowa,  
� 1 zagęszczarka płytowa  

Zadanie nr 5 
� 1 przecinarka z diamentową tarczą,  
� 1 łopata.  
� 1 listwa profilowa,  
� 1 zagęszczarka płytowa 

 
3. W przypadku podania kwot w walucie obcej, zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość  

w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie 
opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg 
średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje.  

4. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach  
i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia,  

5. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki 
wymienione powyżej.  

 
9. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta  

1. Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
� oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do 

SIWZ,  
� wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  

i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, daty wykonania i miejsca odbioru o treści 
ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały 



wykonane należycie. Z wyjątkiem zadania nr 2, 3 i 5.  
� wykaz sprzętu w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku potencjał techniczny wraz 

z informacją o dysponowaniu tymi zasobami (sprzętem), zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.  
Z wyjątkiem zadania nr 3. 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.  
 
2. dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy pzp:  
� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści 

ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SIWZ,  
� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp o treści 
ZAŁĄCZNIKA NR 2,  

 
Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał 
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 
określone powyżej dotyczące tego podmiotu.  
 
3. jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przedkłada:  
� dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,  

 
UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego, 
spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.  
 
4. wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem:  

� wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika 
(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, 

� pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać 
pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o 
zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem,  

 
5. wypełniony i podpisany druk oferty - o treści załącznik nr 1 i załącznik nr 1A – do 1E ( w zależności od 

zadania) do niniejszej specyfikacji, 
6. upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych 

dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo  
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y  uprawnione  
do reprezentacji Wykonawcy. 

UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych 
zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu cywilnego 
dotyczące sposobu reprezentacji.  
UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi 
pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).  

 



10. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów 

 
1. zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,  
2. składane przez wykonawców zapytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem: 

 
„Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące zadania pod nazwą:  

bieżące utrzymanie dróg gminnych” 
 
Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje 
nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszej 
specyfikacji.  

11. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami  
 

Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest: 
Aleksandra Gancarczyk, Joanna Kruczyńska tel. 032 332 71 57 
 

12. Wymagania dotyczące wadium  
 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
 

13. Termin związania ofertą  
 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z 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. 

3.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 

14. Opis sposobu przygotowania oferty  
 

1. oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do 
niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane 
dokumenty stanowią załączniki do oferty,  

2. oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone 
do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,  

3. wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,  
4. załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela 
wykonawcy,  

5. wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty 
związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi 
wyłącznie wykonawca,  

6. od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją, oferty należy 
złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem otwarcia 
ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem: 

 

Oferta w postępowaniu pod nazwą:  

Bieżące utrzymanie dróg gminnych. 
(W zależności od zadania) Zadanie nr ... pn.: ................................................... 

Nie otwierać przed  27.02.2013 r. godz. 9:15  



15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 

Oferty należy złożyć do dnia 27.02.2013 r. do godz. 9:00 Miejsce składania: siedziba zamawiającego.  
 
W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,  
otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.02.2013 r. o godz. 9:15.  
 
Miejsce otwarcia: siedziba zamawiającego. 
 

16. Opis sposobu obliczania ceny  
 

1. Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1, 
2. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszej 

specyfikacji,  
3. Obliczona przez wykonawcę cena oferty powinna wynikać z formularza ofertowego  

i zawierać wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie jakie wykonawca uważa za niezbędne do 
poniesienia dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz 
wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności VAT. Wykonawca winien uwzględnić 
przy określeniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie 
informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

4.  Prace interwencyjne i zabezpieczające, związane z przedmiotem umowy i będą podlegały osobnemu 
zleceniu  na podstawie wyceny kosztorysowej zatwierdzonej przez Zamawiającego w ramach zawartej 
umowy. Każdorazowo w przypadku wystąpienia prac interwencyjnych i zabezpieczających Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu kosztorys na wykonanie przedmiotowych prac. Kwoty w kosztorysie 
Wykonawcy nie mogą być wyższe od cen podanych w ramach cennika SEKOCENBUD  
o obwiązujących dla danego kwartału w 2013 roku. 

5. Poszczególne ceny określone przez wykonawcę w ofercie nie mogą ulec zmianie w czasie trwania 
umowy z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, 

 
17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

zamawiającym a wykonawcą  
 

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN. 
 

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert  

 
1. przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:  
Rodzaje kryteriów : 
cena          –   100 % 
 
Sposób obliczania punktów dla ww. kryterium: 

Cena oferty 

     Będzie wybierana jak najniższa cena. Punktacja za cenę oferty ustalona będzie w sposób  następujący : 
  C1                                                         
 C  =  ........  x  100 ( pkt )                  
  C0                                                         
gdzie : 

C1 – najniższa cena oferowana zgodnie z formularzem ofertowym. 
Co – cena oferty badanej 
 
2. oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

wykonawców w zakresie powyższego kryterium,  
3. oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę 

punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,  



4. za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.  
5.  zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią SIWZ oraz ustawą 

pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.  
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych 
groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą określoną w §5 ust. 6 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, 
(...) (Dz. U. Nr 68, poz. 360)- „końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza  
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”  

 
19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 

 po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
 
1. z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach 

określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5,  
2. podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1  

i 2 ustawy pzp,  
3. wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako 

najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień 
przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy  
o współpracy podmiotów działających wspólnie,  

4. w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych 
należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być 
udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru. 

 
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

 
21. Istotne postanowienia umowy  

 
Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do specyfikacji wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 5.  

 
22. Warunki dokonania zmiany zawartej umowy  

 
Zamawiający nie przewiduje dokonania zmiany zawartej umowy. 

 
23. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia  
 

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem VI ustawy 
pzp. 

 
24. Informacja o możliwości powierzenia zamówienia lub jego części podwykonawcom 

 
Zamawiający dopuszcza powierzanie wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 

 
25. Załączniki do specyfikacji  

 
1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz ofertowy, 
2) ZAŁACZNIK NR 1A- formularz cenowy –zadanie nr 1 
3) ZAŁACZNIK NR 1B- formularz cenowy –zadanie nr 2 
4) ZAŁACZNIK NR 1C- formularz cenowy –zadanie nr 3 
5) ZAŁACZNIK NR 1D- formularz cenowy –zadanie nr 4 
6) ZAŁACZNIK NR 1E- formularz cenowy –zadanie nr 5 
7) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu, 
8) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
9) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wykaz robót budowlanych, 



10) ZAŁĄCZNIK NR 5 - wzór umowy, 
11)  ZAŁĄCZNIK NR 6 - potencjał techniczny, 
12) ZAŁĄCZNIK NR 7 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wraz z przedmiarami– dla 

poszczególnych zadań. 
 
 
 

PO Kierownika Inwestycji  
i Rozwoju Gospodarczego 

 
 

Karina Szołtysik 


