
Nasz znak: GK.271.14.2013                                                         Tarnów, dnia 15.10.2013 r.

S P E C Y F I K A C J A
ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 
            
Postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
ogłoszonego przez Wójta Gminy Tarnów na zimowe utrzymanie dróg
gminnych w grupie obszarowej nr IV /miejscowość Poręba Radlna i Radlna/
w sezonie zimowym 2013/2014 r.

.

                                                                                                              Zatwierdzam:

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



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
                   
I. Zamawiający: Wójt Gminy Tarnów, Gmina Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony, na podstawie przepisów  ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2013r.,poz.907,  ze zm.), zwanej dalej 
ustawą.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zabezpieczenie akcji zimowego utrzymania dróg gminnych

w  miejscowości Poręba Radlna i Radlna w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej
w sezonie zimowym 2013/2014r.
Ze względu na wąskie drogi w w/w miejscowościach wykonawca musi dysponować dodatkowo
jednym mniejszym sprzętem do odśnieżania, aby można było na nie wjechać.

Lp. NR
GRUPY

NAZWA MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCYCH
W SKŁAD DANEJ GRUPY

MATERIAŁ DO
POSYPYWANIA

Mieszanka piaskowo-solna
1 IV Poręba Radlna, Radlna +

 
Do obsługi jednej grupy  obszarowej wymagany  jest sprzęt w ilości 2szt.: 
      - Posiadający na wyposażeniu pług albo  posypywarkę do likwidacji śliskości,

- Zamawiający wymaga aby przynajmniej na jednym sprzęcie zamontowany był
zarówno pług do odśnieżania jak i posypywarka do likwidowania śliskości na drodze.

- Zamawiający wymaga by każdy  sprzęt zgłoszony do użytku  w ramach zimowego
utrzymywania dróg w sezonie zimowym 2013/2014r. na obszarze Gminy Tarnów
posiadał  napęd 4x4.

W związku z powyższym oferent     składając     oddzielnie     ofertę     np.     na     kilka     grup     obszarowych,  
powinien     wziąć     pod     uwagę     ilość     i     jakość     posiadanego     sprzętu,     gdyż     nie     może     wykazywać     tego  
samego     sprzętu     w     różnych     grupach     obszarowych.  

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Wstęp.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące prac
prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014.
Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie
zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa
i opady śniegu.

Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej specyfikacji zalicza
się:

- przygotowanie materiałów do zwalczania tj. zapobiegania powstawaniu i likwidowaniu śliskości,

- usuwanie śniegu z dróg,

- zwalczanie tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie
środków    chemicznych oraz materiałów uszorstniających (piasek).

Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej
specyfikacji odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

2. Prace     przygotowawcze     do     sezonu     zimowego.  

W okresie od połowy października należy dokonać przeglądu i remontu sprzętu do
odśnieżania i zwalczania śliskości dróg.



Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia  w ciągu
2 godzin od chwili podjęcia decyzji o rozpoczęciu akcji na drogach.
Pojazdy używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny być wyposażone
w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo
o ruchu drogowym.

3. Odśnieżanie     dróg.  

Opady śniegu powodują utrudnienia w ruchu pojazdów kołowych w zależności od grubości
warstwy śniegu, oraz jego fizycznych i mechanicznych właściwości. Pulchny śnieg o grubości
warstwy do 10 cm. utrudnia ruch samochodów osobowych i wywołuje spadek prędkości ruchu
pojazdów do ok. 50-60 km/godz.
Przy 20-30 cm warstwie śniegu uniemożliwione jest poruszanie się samochodów osobowych
i znacznie utrudniony ruch samochodów ciężarowych, z wyjątkiem ciężkich samochodów.
Grubość warstwy śniegu ponad 30 cm powoduje całkowite zatrzymanie ruchu drogowego.
W zależności od grubości zalegającego na drogach śniegu, do odśnieżania dróg należy używać:
pługów lemieszowych (lekkich, średnich lub ciężkich), odśnieżarek mechanicznych, równiarek
różnych typów z zamontowanym pługiem czołowym.
Do odśnieżania dróg należy używać także sprzętu pomocniczego jakim są: spycharki gąsienicowe
i kołowe wyposażone w lemiesze, najlepiej o zmiennej geometrii, równiarki wyposażone
w lemiesze, ciągniki rolnicze wyposażone w pługi lemieszowe jednostronne, ładowarki o dużych
pojemnościach.

4. Wymagania     w     stosunku     do     operatorów     sprzętu     do     odśnieżania:  

Operatorem sprzętu do odśnieżania może być kierowca samochodu posiadający
odpowiednie uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość
obsługiwanego sprzętu. Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu,
oraz sprawdzić prawidłowość działania układu hydraulicznego, zaczepu nośnika i stanu
technicznego nośnika.
Nie należy rozpoczynać pracy do chwili, gdy zauważone usterki nie zostaną usunięte. Należy
również wykonywać niezbędne czynności konserwacyjne.
W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu,
w sposób ciągły obserwować sprzęt roboczy, zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób
i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu Drogowego.

5. Standardy     zimowego     utrzymania     dróg     i     zasady     odśnieżania  

Śnieg należy usuwać z jezdni i poboczy, oraz obiektów towarzyszących jakimi są zatoki
autobusowe, przejazdy przez pas dzielący jezdnie, parkingi itp.
Zakresy prac przy odśnieżaniu dróg, oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących
standardów utrzymania.
Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są warunki na jezdni, oraz
dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach śniegu i śliskości zimowej, jak również czas
występowania tych odstępstw. Drogi gminne na terenie Gminy Tarnów oznaczone są jako 3, 4 i 5
standardem zimowego utrzymania.
Na drogach objętych 3 standardem utrzymania nie powinno się dopuszczać do przerw w ruchu
drogowym, standardem tym objęte drogi gminne po których odbywa się transport w zakresie
komunikacji autobusowej.
Do tych dróg należą:

− ul. Zawadzka (droga główna) w Zawadzie,
− ul. Topolowa w Zgłobicach,
− ul. Stachury w Koszycach Wielkich,
− ul. Kędronia w Koszycach Wielkich,
− droga tzw. Południowa w Woli Rzędzińskiej, 
− droga na tzw. Szpic w Jodłówce – Wałkach,
− droga w kierunku tzw. Górówki w Jodłówce – Wałkach.

Na drogach objętych 4 i 5 standardem utrzymania mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, a czas tych



utrudnień uzależniony jest od skali zjawiska, czasu trwania, a także od liczby zaangażowanych
środków technicznych, standardem tym objęte będą pozostałe drogi gminne (4 standard - drogi
asfaltowe, 5 standard – drogi żwirowe).
W zależności od ilości zalegającego śniegu do odśnieżania należy używać odpowiednich pługów.
Na drogach jedno jezdniowych odśnieżanie należy zacząć od osi jezdni. 

6. Wymagania       w       zakresie      jakości       materiałów       wykorzystywanych      do      zwalczania      śliskości     na  
drogach     gminnych.  

 - mieszanka piaskowo-solna  /proporcja 4:1/

 - w określonych sytuacjach pogodowych dopuszcza się na żądanie  
zleceniodawcy użycie materiału  gruboziarnistego. 

IV. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w wysokości  do 30%
o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt  6 ustawy Prawo Zamówień publicznych. 

V. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych oraz ofert wariantowych.
            
VI. Terminy:

A/ rozpoczęcie : listopad 2013r 
B/ zakończenie ustala się: 30 kwiecień 2014r. 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu  i sposób dokonywania oceny spełnienia   tych 
warunków.

1. Wykonawcy muszą spełniać  warunki art.22 ustawy, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek i posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

2.1) doświadczenie w wykonaniu min. 1 usługi odpowiadającej swoim rodzajem i wartością
zamówieniu w składanej ofercie, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy za ten okres,

2.2) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień –
oświadczenie oferenta.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonywania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Ocena spełnienia warunku nastąpi przez określenie: spełnia /nie spełnia na podstawie
przedstawionych przez wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt VIII siwz /

Przy ocenie spełnienia warunków udziału w przetargu przez wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą
zsumowane. Doświadczenia podwykonawców będą brane pod uwagę przy określaniu czy
wykonawca spełnia warunki udziału.

VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków.
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie  art. 24, ustawy
Zamawiający żąda następujących dokumentów lub dokumentów równoważnych z kraju
Wykonawcy: 

1. Zgodnie z art. 44 ustawy wykonawca składa oświadczenia wymienione w art.22 ust.1 pzp, że



spełnia warunki dotyczące:  /według formularza  nr 2/ 
1.1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
1.2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
1.3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
1.4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę
uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności zamawiający żąda następujących
dokumentów:

2.1) aktualnego odpisu 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,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
a     w     stosunku     do     osób      fizycznych     oświadczenia     w     zakresie     art.     24     ust.     1     pkt     2     ustawy.     

3.W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę
wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda następujących dokumentów:
3.1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie 3 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, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony wg wzoru
określonego formularzem Nr 5 – min. 1 zadanie.
3.2) Dokumenty stwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
– oświadczenie oferenta według formularza nr 4.

4. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  Zamawiający  żąda
następujących dokumentów – nie dotyczy.
Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia zgodnie z (pkt VIII. 1).

5. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda
następujących dokumentów – nie dotyczy.
Ocena spełnienia warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia zgodnie z (pkt VIII. 1).

6.Zgodnie z art. 26 ust.2a ustawy  Zamawiający żąda w formie oświadczenia /wg wzoru
stanowiącego formularz nr 3/ wykazania, nie później niż na dzień składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert, brak podstaw do wykluczenia z
powodu nie spełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust.1ustawy.

7. Zgodnie z art. 26 ust 2b i 2 c, ustawy 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 wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedłożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego,  może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku.



Uwaga:
A) W przypadku powierzenia części robót osobie trzeciej /podwykonawcom/  wykonawca powinien
wskazać w ofercie przetargowej firmę i adres podwykonawców oraz określić jaki zakres rzeczowy
lub finansowy  będzie przez nich wykonywany (art.36 ust.4 ustawy).

B) W przypadku złożenia oferty wspólnej, oferta powinna być podpisana przez wszystkie podmioty 
składające  ofertę wspólną lub lidera konsorcjum. Zaświadczenia i oświadczenia dotyczące 
indywidualnie każdego z wykonawców składających ofertę wspólną, należy złożyć dla każdego z 
podmiotów odpowiednio.

C) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów określonych wyżej składa odpowiednio do wymaganych, dokumenty
wymienione w § 4.1 Rozporządzenia Prezesa Rady  Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie
rodzaju dokumentów ,  jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,  oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane /Dz Nr 226 poz. 1817/. 

D) Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.

Ponadto:     
Wykonawca musi zapewnić odpowiedni plac do składowania materiałów koniecznych do
zwalczania śliskości. 

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien wskazać kompletny sprzęt do
odśnieżania i posypywania dróg dla danej grupy zgodnie z zapisem w pkt. III niniejszej
specyfikacji. 

Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wyrażenia zgody
na montaż na sprzęcie do odśnieżania i posypywania urządzenia GBOX przesyłającego
dane o lokalizacji oraz czasie pracy sprzętu. Urządzenie jest własnością Urzędu Gminy
Tarnów. Miesięczna opłata za świadczenie usług lokalizacyjnych będzie dokonywana przez
Zamawiającego. Montaż urządzenia na sprzęcie do odśnieżania i posypywania leży w gestii
Wykonawcy.  

Zamawiający     przed     rozstrzygnięciem     przetargu     będzie     miał     prawo     dokonania     przeglądu  
sprzętu     wykazanego     przez     Oferenta.          

Na wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawca zaoferuje stawki za pracę sprzętu przy
usuwaniu śliskości:

a)   praca sprzętu przy odśnieżaniu (cena w zł/godz.),

b)   praca sprzętu przy posypywaniu wraz z materiałem (cena w zł/godz.),

c)   praca sprzętu przy odśnieżaniu oraz posypywaniu wraz z materiałem (cena w zł/godz.), przy
czym     cena     ta     nie     może     być     większa     niż      3/5      sumy     a+b.  

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zapewnić ciągłą łączność z Urzędem Gminy
Tarnów - posiadać telefon komórkowy.

Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu akcji zimowej podejmuje Zamawiający. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo nakazania Wykonawcy sposobu wykonania usługi.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wskazanej usługi tj. odśnieżania lub
posypywania lub łącznie odśnieżania z posypywaniem, zgodnie z poleceniem
Zamawiającego.

Wykonawca będzie rozliczał się raz     w     tygodniu   /w przypadku wykonywania zleconej usługi/ na
podstawie wpisów dokonywanych w kartach drogowych i podpisywanych codziennie przez
Sołtysa wsi lub zaakceptowanego przez tut. Urząd Członka Rady Sołeckiej lub wytypowaną przez
Urząd Gminy Tarnów niezależną osobę lub przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Tarnów.
Faktury     za     tygodniowe     wykonanie     usługi     muszą     być     składane     na     dzienniku     podawczym     Urzędu  
Gminy     Tarnów,     nie     później     niż     w     poniedziałek,     za     tydzień     poprzedni.  



W     przypadku     niezastosowania     się     do     tego     wymogu     Zamawiający     może     odmówić     płatności     faktury.  

IX. Dokumenty:

Wykaz sprzętu do zimowego utrzymania dróg.
Załączyć należy kserokopię dowodu rejestracyjnego wskazującego właściciela, rok
produkcji, ważny przegląd techniczny oraz numer rejestracyjny /formularz nr 1/.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy zamawiający i wykonawca wszystkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia i informacje przekazują pisemnie lub faksem, przy czym każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza otrzymanie faksu w ciągu 24 godzin przez wpisanie na
otrzymanym dokumencie daty odbioru, podpisanie i odesłanie kopii pierwszej strony
na faks 14 688 01 30.

XI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Ewentualnych wyjaśnień dotyczących niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
można uzyskać pod numerem tel. 14 688-01-15.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest Tadeusz Witkowski i Ewa Zając. 

XII. Wadium nie jest wymagane.

XIII. Termin związania ofertą: 30 dni 

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną.
2. Ofertę, wraz ze wszystkimi  załącznikami należy umieścić w  zaklejonej kopercie i opisanej :
„Oferta na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2013/2014r – dla grupy nr IV”.
3. Załączone do specyfikacji załączniki należy wypełniać wg postanowień w niej zawartych, bez
dokonywania jakichkolwiek zmian przez oferenta.
4. Wszelkie poprawki  w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
5. Oferent może wprowadzić zmiany, lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu oferty przed terminem składania ofert  /kopertę w takim przypadku należy opisać:
„ zmiana” lub „wycofanie”/
6.     Szczegółowa     część     oferty     powinna     zawierać:     

1.  Nazwę i adres Zamawiającego,
2.  Nazwę i adres składającego ofertę,
3.  Nazwę zadania, na które składana jest oferta,
4.  Termin wykonania zamówienia,
5.  Warunki płatności,
6.  Ceny jednostkowe brutto za pracę przy zimowym utrzymaniu dróg:

a. praca sprzętu przy odśnieżaniu - ................ zł/godz. brutto
b. praca sprzętu przy posypywaniu wraz z materiałem - ................ zł/godz. brutto
c. praca sprzętu przy odśnieżaniu oraz posypywaniu wraz z materiałem -

….................... zł/godz. brutto, przy     czym     cena     ta     nie     może     być     większa     niż     3/5  
sumy     a+b.  

SUMA  CEN  z pozycji a, b, c  .................... zł/godz., która stanowi kryterium wyboru oferenta.
Ustalona stawka godzinowa obejmuje wszystkie godziny łącznie z godzinami w dni świąteczne
i ustawowo wolne od pracy, wynagrodzenie operatora oraz podatek VAT, Zamawiający nie będzie
pokrywał kosztów dojazdu środków transportowych i sprzętu do miejsca składowania materiałów
oraz kosztów montażu i demontażu sprzętu.
7. Dokumenty i oświadczenia.
Oferta powinna być trwale spięta, wszystkie strony ponumerowane. Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny



zostać przekazane w taki sposób, aby Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji
objętych tajemnicą. W przeciwnym wypadku całość dokumentów będzie jawna na zasadach
określonych w ustawie prawo zamówień publicznych /art.96 ust.1-3/.

Oferta powinna zostać zapakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej
treścią do czasu otwarcia ofert. 
Koperta z ofertą powinna być zaadresowana do zamawiającego z podaniem przetargu i nazwy
zadania, być opatrzona ostrzeżeniem „nie otwierać przed sesją otwarcia ofert tj. tu godzina i data
składania ofert” oraz posiadać swój identyfikator w postaci pieczęci firmy.

XV. Rozliczenia finansowe – prowadzone będą w PLN.

XVI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Tarnów ul. Krakowska 19 na dzienniku podawczym

pok. 6A  w terminie do dnia 23.10.2013r. do godz. 1330

Oferta złożona po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert  zwrócona zostanie po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Tarnowie ul. Krakowska
w dniu  23.10.2013r. godz. 1345  (sala 207 – II piętro).

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny.

a. praca sprzętu przy odśnieżaniu cena w zł. za 1 godz. brutto,
b. praca sprzętu przy posypywaniu wraz z materiałem cena w zł. za 1 godz. brutto,
c. praca sprzętu przy odśnieżaniu oraz posypywaniu wraz z materiałem cena w zł. za 1 godz.
brutto, przy     czym     cena     ta     nie     może     być     większa     niż     3/5     sumy     a+b.  

SUMA  CEN  z pozycji a, b, c  .................... zł/godz., która stanowi kryterium wyboru oferenta.

XVIII. Opis sposobu oceny ofert.
 

CENA – 100%
        

        Poszczególne oferty otrzymują punkty obliczone wg wzoru:
Punkty za kryterium  „cena”:

W x = (C min : C x)   x waga kryterium, gdzie:

W x  - ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę brutto,

C min        - najniższa cena spośród ofert spełniających wymogi specyfikacji,
C x       - cena rozpatrywanej oferty,

XIX. Formalności po wyborze oferty do zawarcia umowy.

Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy. 
W przypadku wyboru oferty wspólnej Zamawiający żądał będzie przed zawarciem umowy
przedłożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Rozliczenie ilościowe wykonanych usług następować będzie na podstawie faktur VAT
potwierdzonych przez Sołtysa danej miejscowości,  zaakceptowanego przez tut. Urząd Członka
Rady Sołeckiej lub wytypowaną przez Urząd Gminy Tarnów niezależną osobę lub przez
pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów. Rozliczenie będzie
następowało na podstawie faktur, w cotygodniowych odstępach /raz w tygodniu w poniedziałek
za poprzedni tydzień)/.
2. Podstawę do sporządzenia faktury stanowić będzie ilościowe wykonanie usług usuwania
śliskości na drogach gminnych w sezonie 2013/2014r wraz z ich przyporządkowaniem do
miejscowości w których realizowana była usługa.



3. Karty winny określać miejsce oraz rodzaj wykonywanej usługi/odśnieżanie, posypywanie,
odśnieżanie z posypywaniem/ oraz ilości godzin. Czas pracy sprzętu z karty winien zgadzać się z
odczytem z urządzenia GBOX przesyłającego lokalizację sprzętu oraz czas jego pracy. Po weryfikacji
czasu pracy sprzętu przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów, karty
należy potwierdzić przez Sołtysa wsi lub zaakceptowanego przez tut. Urząd Członka Rady Sołeckiej lub
wytypowaną przez Urząd Gminy Tarnów niezależną osobę lub przez pracownika Referatu Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nakazania Wykonawcy sposobu wykonania usługi.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wskazanej usługi tj. odśnieżania lub posypywania
lub łącznie odśnieżania z posypywaniem, zgodnie z poleceniem Zamawiającego.
5.  W razie braku pod fakturą opisanych kart, Zamawiający będzie miał prawo jej odesłania do
Wykonawcy bez zapłaty, do czasu aż Wykonawca usunie nieprawidłowości. 
6. Termin płatności faktur –  30 dni od daty złożenia faktury na dzienniku podawczym Urzędu
Gminy Tarnów. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania zamówienia w niepełnym zakresie.
Powyższe będzie uzależnione od potrzeb Zamawiającego.
8. W umowie o wykonanie robót strony przyjmą zapis w sprawie kar umownych w przypadkach
i wysokościach j. n.:
   - w przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań w utrzymaniu dróg, Zamawiający może
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy,
      -  w przypadku odmowy wyjazdu na drogi środka transportowego lub sprzętowego w żądanym
dniu Zamawiający  może rozwiązać umowę natychmiast bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy,
     -  w przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od standardów wykonania utrzymania
dróg Wykonawca ponosi kary umowne w wysokości 1% wartości umownej za każdy dzień
nienależytego wykonania usługi,
   - w przypadku rozwiązania umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umownej.
9. Prawo odstąpienia przez  Zamawiającego  od umowy przysługuje ponadto w przypadkach
określonych w prawie zamówień publicznych oraz w kodeksie cywilnym.
10. W  przypadku złożenia  oferty  wspólnej Zamawiający będzie żądał wykonania elementów
zamówienia przez poszczególne podmioty składające ofertę wspólną  zgodnie z deklaracją
złożoną w ofercie. Wykonawcy ponoszą solidną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. W przypadku zlecania części robót Podwykonawcom - zakres usług określą umowy zawarte
pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcami.  Umowy powyższe powinny uwzględniać postanowie-
nia umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą a także wymagać dla ich ważności ak-
ceptacji Zamawiającego, przez złożenie podpisu  przez przedstawiciela Zamawiającego na jej eg-
zemplarzach. 
12. Za szkody powstałe podczas wykonywania zlecenia na rzecz osób trzecich, pełną odpowie-
dzialność ponosi Wykonawca, który zobowiązuje się do natychmiastowego naprawienia powsta-
łych szkód.
12. Za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania usług związanych z zimowym utrzyma-
niem dróg gminnych na terenie Gminy Tarnów odpowiada Wykonawca.

XXI. Pouczenie o   środkach  ochrony  prawnej  przysługujących  wykonawcy  w  toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

− wg Działu VI ustawy.

Tarnów, dnia 15.10.2013r. (zatwierdzam)



                                                                       Formularz Nr 2
.................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
„zimowe utrzymanie dróg gminnych w grupie obszarowej nr IV /miejscowość Poręba
Radlna i Radlna/ w sezonie zimowym 2013/2014r.” w trybie przetargu nieograniczonego
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.„prawo zamówień
publicznych”  (Dz.U.  Z  2013  r.poz.907,  ze  zm.) oświadczam/y, że spełniam/y warunki
dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

       ........................................................................
Data i podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania

zobowiązań cywilno – prawnych w imieniu wykonawcy



                                                                                                                                    Formularz nr 3

.................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Jako Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na „zimowe  utrzymanie  dróg  gminnych  w  grupie  obszarowej  nr  IV
/miejscowość Poręba  Radlna  i  Radlna/  w sezonie  zimowym 2013/2014r.” w trybie
przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
„prawo zamówień publicznych”(Dz.U. z  2013 r. poz.907, ze zm.)  oświadczam/y, że  brak jest
podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w
art.24.ust.1. 

       ........................................................................
Data i podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania

zobowiązań cywilno – prawnych w imieniu wykonawcy



                                                                                                                              Formularz nr 4

.................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E

Jako Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na  „zimowe  utrzymanie  dróg  gminnych  w  grupie  obszarowej  nr  IV
/miejscowość Poręba  Radlna  i  Radlna/  w sezonie  zimowym 2013/2014r.” w trybie
przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
„prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2013 r.poz.907, ze zm.) oświadczam, że osoby, które
będą uczestniczyć   w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

       ........................................................................
Data i podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania

zobowiązań cywilno – prawnych w imieniu wykonawcy



FORMULARZ NR  5 -wzór

Wykaz wykonanych,a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie 3 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,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie

Lp
Nazwa przedsięwzięcia
(rodzaj robót, miejsce

wykonania)

Całkowita
wartość robót,

za które
wykonawca
odpowiadał

Okres
obowiązywania

umowy

Opis robót, zakres rzeczowy
właściwy dla przedmiotu
zamówienia, specjalne
warunki wykonania itp.

Zamawiający 

Zakończone
Tak/Nie

Generalny 
wykonawca

(GW)
czy pod-

wykonawca
(PW)

1 2 3 4 5 6
1

2

3

4

5

W załączeniu  dokumenty i świadectwa od właściwych zamawiających.  

Podpis ……………………………………………..  Data: ………………
          (osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy

                                                                                      



Formularz nr 1

Wykaz sprzętu ...........................

Wykaz dotyczy grupy obszarowej nr IV

Lp.
Rodzaj i typ sprzętu

(rodzaj, nazwa producenta, 
model, wymagany osprzęt)

Nr
rejestracyjny

Rok produkcji

Informacja o podstawie
dysponowania zasobem 

np. własność, dzierżawa itp.
(nazwa właściciela) 

Data przeglądu
technicznego

Uwagi

1 2 3 4 4 6 7

Podpis ……………………………. Miejscowość ………………......  Data: ……………….
          (osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

UWAGA!  KAŻDY SPRZĘT POWINIEN POSIADAĆ NAPĘD 4x4.
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