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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

w postępowaniu o zamówienie publiczne na: 
 

 

 

 

 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG  

NA OBSZARZE POZAMIEJSKIM  

(OBSZAR 1 I 2) GMINY KĄTY 

WROCŁAWSKIE W SEZONIE 

2016/2018 W TERMINIE OD DNIA 

PODPISANIA UMOWY  

DO 30 KWIETNIA 2018 R. 
 

 

 

 

 

 

TRYB POSTĘPOWANIA:  

Przetarg nieograniczony 

 

WARTOŚĆ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.       

 

ZATWIERDZAM: 

 

 

 

Kąty Wrocławskie, listopad 2016 r. 
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Gmina Kąty Wrocławskie 

ul. Rynek Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie  

tel. 071 390-72-19,  

faks 071 390-72-19. 

www.katywroclawskie.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”. 

 

III. Informacje ogólne: 

1. Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwana dalej SIWZ, jest oznaczone znakiem ZP 271.56.2016 

2. Wykonawcy są zobowiązani do powoływania się na wyżej wymienione oznaczenie  

we wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy PZP wraz z aktami 

wykonawczymi.  

W zakresie nieuregulowanym w ustawie PZP mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.) – dalej k.c.,  

4. Przedmiotowe postępowanie będzie prowadzone w języku polskim. 

5. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i inne dokumenty w postępowaniu, jak również 

umowa o udzielenie zamówienia publicznego będą sporządzone w języku polskim. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

8. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w polskich złotych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z wyjątkiem 

sytuacji określonej w przepisie art. 93 ust. 4 ustawy PZP. 

10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.  

12. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich  

w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego, albo do reprezentowania ich  

i podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

13. Zamawiający wymaga wskazania w ofercie zakresu prac, których wykonanie 

Wykonawca powierzy podwykonawcom. 
 

 

 

 

CPV:  

90.62.00.00-9 – odśnieżanie 

90.63.00.00-2 – usuwanie oblodzeń  

 

 

 

 

 

 

http://www.katywroclawskie.pl/
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IV. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usuwanie śliskości zimowej dróg gminnych i powiatowych 

na terenie Gminy Kąty Wrocławskie( zgodnie zakresem określonym w załącznikach)  

w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 roku z podziałem na 

zadania: 

1) Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie 

w sezonie 2016/2018 obszar nr 1 

2) Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie 

w sezonie 2016/2018 obszar nr 2 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zimowego utrzymania dróg gminnych 

i powiatowych na trenie pozamiejskim Gminy Katy Wrocławskie w zakresie: 

 mechaniczne (własnym sprzętem i materiałem MPS 10%) usuwanie śliskości 

zimowej dróg gminnych i powiatowych na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty 

Wrocławskie  

 mechaniczne usuwanie (nośnik z pługiem śnieżnym średnim – przystosowany 

samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy w ilości minimum  

4 jednostek na obszar wskazany umową wraz z piaskarką) warstwy śniegu  

z jezdni i posypywanie nawierzchni dróg MPS 10% ( przyjęta ilość posypywania 

jednorazowego 300g/m
2
).  

3. Wykonawca zobowiązuje się do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej dróg 

powiatowych, zgodnie ze standardem opisanym w załączniku nr 2 do umowy 

4. W związku z wymogiem zgromadzenia zapasu mieszanki piaskowo-solnej w celu 

zapewnienia ciągłości wykonania zlecenia Wykonawca złoży oświadczenie  

o dysponowaniu placem składowym lub pomieszczeniami magazynowymi 

przeznaczonym na składowisko. 

5. Wykonawca składając ofertę automatycznie wyraża zgodę na montaż urządzania GPS  

do każdej jednostki sprzętowej oraz przejmuję odpowiedzialność za powierzony sprzęt 

6. Czynności zimowego utrzymania dróg będą wykonywane każdego dnia, kiedy 
wymagać tego będą warunki atmosferyczne, zgodnie ze standardami i ich opisem 
dla dróg powiatowych i dróg gminnych  

7. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) 

minimum 2 osób posiadających uprawnienia operatora pługopiaskarek.  

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w zakresie, o którym 

mowa w ust. 7. W tym celu wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego  

nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć wykazać osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Wraz z wykazem należy przedłożyć  

do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami 

wykonującymi czynności wymagane przez Zamawiającego. Kopia umowy o pracę musi 

zawierać następujące informacje: rodzaj umowy, data zawarcia umowy  

i czas jej obowiązywania, oznaczenie stron umowy, rodzaj umówionej pracy miejsce 

wykonywania pracy oraz wymiar czasu pracy.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tych pracowników zgody  

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. W przypadku braku zgody informacje wrażliwe, podlegające ochronie  

na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych należy zanonimizować. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności 

opisane w ust. 1 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, 
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Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia 

Wykonawcy. 

11. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę  

z pracownikami wykonującymi czynności opisane w ust. 1 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników na umowę o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar umownych  

w wysokości określonej w umowie. 

12. Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich, lub 

uszkodzenia ciała albo śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim na skutek 

niewykonywania, nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę. Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej winno opiewać na kwotę nie 

niższą niż 100 000, 00 zł na jeden wypadek niezależnie od ilości zdarzeń. 

13. Umowa ubezpieczenia będzie dostarczona Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu 

podpisania umowy na realizację zadania. Umowa ubezpieczenia powinna zapewnić 

wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych  

do naprawienia poniesionej szkody. 

 

V. Termin wykonania Zamówienia 

Obowiązkiem wykonawcy będzie wykonanie zamówienia w nieprzekraczalnym terminie  

od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2018 r. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełniania tych warunków. 

1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1. nie podlegają wykluczeniu; 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

    2.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  

 o  ile  wynika to z odrębnych przepisów.  

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. 

 

 2.2    sytuacji ekonomicznej lub finansowej.  

Zamawiający nie wyznacza szczególnego sposobu spełniania przedmiotowego warunku. 

 

2.3 zdolności technicznej lub zawodowej: 
2.3.1 Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,  

że dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej dwoma osobami zatrudnionymi  

na podstawie umowy o pracę posiadające uprawnienia  operatora pługopiaskarek. 

 Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana  

na podstawie przedłożonego oświadczenia oraz dokumentów tj.: 

 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości  

lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności  

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

2.3.3 Zamawiający uzna, że warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  

do wykonania zamówienia jest spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży: 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją  
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o podstawie do dysponowania tymi zasobami, w którym wykaże że dysponuje 

minimum: 

- 4 jednostkami tj. 4 piaskarki o ładowności 4-6 ton z pługami śnieżnymi (średnimi). 

W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę ofert na oba zadania, Wykonawca  

nie może wykazać tego samego sprzętu w każdym zadaniu. Zamawiający może,  

na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ  

na realizację Zamówienia. 

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. Zamawiający oceni, 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 zbada, 

czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24  

ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy PZP. 
 

Przesłanki wykluczenia Wykonawcy 

1. Podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie Zamówienia wykonawcy, stosownie 

do treści art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4  ustawy PZP. 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę: 
1.1. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został 

zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia;  

1.2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1137), zwanej dalej „K.K.”, lub art. 46  

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 

ze zm.),  

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 K.K.,  

c) skarbowe,  

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769);  

1.3. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 

spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano  

za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.2;  

1.4. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek  

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności;  
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1.5. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, 

spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne 

kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest  

w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

1.6. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

1.7. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego  

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia;  

1.8. który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia  

lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy 

zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział  

w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu;  

1.9. który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie 

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  

co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych;  

1.10. będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1212 ze zm.);  

1.11. wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się  

o zamówienia publiczne;  

1.12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 184 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między 

nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia. 

1.13. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie  

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.); 

1.14. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 
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1.15. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie 

wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia 

publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa  

w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy  

lub zasądzenia odszkodowania; 

 

VII.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć: 

1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym  

w załączniku nr 2 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu.  

1.2 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości  

lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

1.3 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją  

o podstawie do dysponowania tymi zasobami 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie  

o którym mowa w pkt 1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy  

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak 

podstaw wykluczenia.  

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym 

mowa w pkt 1. 

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim 

powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1. 

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,  

o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie  

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą  

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Uwaga. Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą ponieważ w pierwszej fazie 

ofertowania wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie,  

w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. 

6. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 

składane (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). 



8 
 

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 

 najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

 aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) odpis 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 PZP; 

8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7: 

1) ppkt 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku 

takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy 

lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja  

lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, 

9. Dokumenty, o których mowa w pkt 7 ppkt. 1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt . 1., oświadczeń  

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy 

PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, 

jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy  

lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  

w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014r. 

poz. 1114 ze zm.). 

12. 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. 

13. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia  

w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7 ppkt 1-4. 

14. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego, 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu  

do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
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zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane 

zdolności dotyczą. 

15. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  

lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,  

jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

 

VIII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający  

oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,  

za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych  

w rozdziale VII niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział 

wyłącznie formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w SIWZ. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski  

oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: 

Urząd Miasta i Gminy ; Rynek – Ratusz 1; 55-080 Kąty Wrocławskie 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 

drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: przetargi@katywroclawskie.pl  

a faksem na nr (71) 390-72-19 

4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą 

faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego 

potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później  

niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert. Zamawiający 

udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu,  

o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści 

wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,  

o którym mowa w pkt 5. 

8. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 

odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

1) w kwestiach formalnych – Tomasz Kudyba 

2) w kwestiach merytorycznych –  Jadwiga Kurpiel 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 

inny kontakt - zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania 

się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to,  

że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności 

na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
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VIII.  Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający  nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX. Termin związania ofertą.    

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

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

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody  

na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

 

X. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde zadanie. 

2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert ponoszą Wykonawcy. 

3. Zaleca się, by oferta, załączniki i pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w niniejszej SIWZ były sporządzone zgodnie z tymi wzorami. Zamawiający  

nie wymaga od Wykonawcy zachowania nagłówków oraz ich numeracji wprowadzonej  

w SIWZ. 

4. Oferta powinna być sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej,  

w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 

5. Dokumenty składające się na ofertę mogą być przedstawione w formie oryginałów  

albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy, na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu. 

6. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby(ę) 

nie wymienione(ą) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy,  

należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie 

poświadczoną kopię. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży 

wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu 

albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 

7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

8. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze  

lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e)  

do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości 

odpowiadającej cenie oferty. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty      

składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu   

od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert 

zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 

przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem 

„tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 

elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane  

w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne  
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i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) 

ich odtajnieniem. 

12. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie  

w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić 

będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie  

w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

13. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie 

poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 

polski.   

15. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane oraz spięte (zszyte) w sposób trwały, 

zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 

16. Ofertę należy złożyć zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności 

jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do upływu terminu otwarcia ofert.   

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2  

pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie 

niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić  

z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII 

niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia 

zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się  

z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad 

jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty 

ofert wycofywanych nie będą otwierane 

 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego: Urząd  Miasta i 

Gminy  w Kątach Wrocławskich Rynek – Ratusz 1 ; 55 – 080 Kąty Wrocławskie w 

nieprzekraczalnym terminie do 07.12.2016 r. do godz. 09.30 

2. Kopertę należy zaadresować jak niżej: 

 

Urząd  Miasta i Gminy  w Kątach Wrocławskich  

Rynek – Ratusz 1  

55 – 080 Kąty Wrocławskie 

 

Oferta w postępowaniu na: 

 

Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim ( obszar 1 i 2) Gminy Kąty 

Wrocławskie w sezonie 2016/2018 w terminie od dnia podpisania umowy  

do 30 kwietnia 2018r. obszar ........ 
 

Otworzyć na publicznej sesji otwarcia ofert w dniu 07.12 .2016r. o godz. 10.00 
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3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem (np. potraktowanie oferty jako 

zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie 

określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

5. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu określonego w pkt. 1 Zamawiający 

niezwłocznie zwróci ofertę.     

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2016 r.  w siedzibie Zamawiającego:  

Urząd  Miasta i Gminy  w Kątach Wrocławskich Rynek – Ratusz 1; 55 – 080 Kąty 

Wrocławskie, sala nr 2 o godzinie 10.00 

7. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.   

8. Otwarcie ofert jest jawne. 

9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia.  

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie 

http://bip.katywroclawskie.pl/zamowienia  informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

 

XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca w cenie oferty  jest zobowiązany uwzględnić wszystkie koszty wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przedmiotową SIWZ.  

2. W ofercie należy podać cenę abonamentową brutto za miesiąc, za wykonanie usługi   

w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz limit km dróg  

do odśnieżania objętych abonamentem, a także cenę brutto za każdy dodatkowy km 

odśnieżania dróg ponad limit wskazany w abonamencie. 

3. Cena oferty winna uwzględniać całkowite koszty realizacji zamówienia, w tym podatek  

od towarów i usług (VAT).  

4. Jeżeli w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego zostanie złożona oferta, której 

wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  

z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty 

doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość  

bez kwoty podatku. 

 

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 

wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans 

punktów w  kryteriach: 

 

CENA OFERTOWA BRUTTO – 60%  

TERMIN PŁATNOŚCI  - 40% 

 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 
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Ocena punktowa w ramach  kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na 

podstawie wzoru przedstawionego poniżej: 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Sposób oceny wg wzoru 

Cena ofertowa brutto 60% 

                  Cena najtańszej oferty 

C1 = ------------------------------------  x 100 x 60 % 

                    Cena badanej oferty 

 

 

Przy obliczaniu punktów w kryterium Termin płatności Zamawiający zastosuje wyliczenie: 

a) za termin płatności 7 – 13 dni –   20 pkt 

b) za termin płatności 14 - 29 dni –  40 pkt 

 

Zaoferowanie krótszego niż 7 dni lub dłuższego niż 29 dni okresu płatności lub niepodanie 

żadnego terminu skutkować będzie odrzuceniem oferty jako takiej, której treść  

nie odpowiada treści niniejszej SIWZ.  

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 

wzoru: 

L = C + T  

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 

T – punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności” 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona  

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana 

oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów po zsumowaniu ocen  

w poszczególnych kryteriach oceny ofert. 

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie 

wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to,  

że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, 

Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną , a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli  

te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych 

(art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 
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IX.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty  

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać  

ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy,  

o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna 

określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych 

do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, 

oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu 

zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy 

konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszej 

SIWZ. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 

uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę 

najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego 

badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy 

PZP. 
 

X. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

XI. Informacje o środkach ochrony prawnej. 

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi jeżeli ma interes w uzyskaniu przedmiotowego 

zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach Działu VI Pzp 

„Środki ochrony prawnej”.      
 

 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 -  Formularz oferty 

Załącznik nr 2 -  Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu  
Załącznik nr 3 -  Wzór wykazu osób 

Załącznik nr 4 -  Wzór oświadczenia z listą powiązań kapitałowych Wykonawcy 

Załącznik nr 5 –  Wzór zobowiązania podmiotu do oddania zasobów 

Załącznik nr 6 –  Wzór umowy 

Załącznik nr 7 –  Wzór wykazu narzędzi 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Formularz ofertowy  

 

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

              (miejscowość i data) 

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

(Nazwa i adres Wykonawcy) 

OFERTA 
 

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:  

 

Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim ( obszar 1 i 2) Gminy Kąty 

Wrocławskie w sezonie 2016/2018 w terminie od dnia podpisania umowy  

do 30 kwietnia 2018r. obszar ....... 

 

Dane Wykonawcy: 

 

nazwa Wykonawcy: 

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

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

adres Wykonawcy: 

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

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

tel.  .............................................................. fax. ...................................................................... 

e-mail......................................................................................................................................... 

REGON....................................................  NIP....................................................................... 

Osoba do kontaktu :................................................................................................................. 

Działając w imieniu Wykonawcy/ów składam/y ofertę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim ( obszar 1 i 2) Gminy Kąty 

Wrocławskie w sezonie 2016/2018 w terminie od dnia podpisania umowy  

do 30 kwietnia 2018r. obszar ....... 

 

Oferujemy realizację zamówienia za cenę..................... zł brutto (słownie: ……………… 

…………...................................................................…… ………………….................. złotych 

 

Oferujemy termin płatności .... dni 
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jednocześnie oświadczamy, że: 

1. zapoznaliśmy się z warunkami przedmiotowego postępowania określonymi w SIWZ  

i przyjmujemy je bez zastrzeżeń; 

2. zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi  

w SIWZ i wzorze umowy; 

3. akceptujemy bez zastrzeżeń postanowienia załączonego do SIWZ wzoru umowy  

i zobowiązujemy się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

na warunkach określonych we wzorze umowy.  

4. uważamy się za związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu  terminu 

składania ofert określonego w SIWZ , 

5. w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się  

do zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w miejscu  

i czasie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia zgodnego z opisem zawartym w SIWZ; 

7. dysponujemy placem składowym lub pomieszczeniami magazynowymi przeznaczonym 

na składowisko mieszanki piaskowo-solnej lub innych dopuszczonych przez prawo 

środków likwidujących śliskość 

8. wyrażamy zgodę na montaż urządzenia GPS do każdej jednostki sprzętowej  

oraz przejmujemy odpowiedzialność za powierzony sprzęt 

9. zamówienie wykonamy siłami własnymi/zamierzamy powierzyć podwykonawcom 

realizację następującego zakresu prac
1
:………………………….......................………. 

8. w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej umowa z naszej strony 

zostanie podpisana przez:…………………………………………………………. 

9. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy jest ....................................................................................................... 

  e-mail: ………...……........………….… tel./fax: .................................................…….; 

 a w przypadku jego nieobecności ...................................................................................... 

10. nasze przedsiębiorstwo należy do mikro/małych/średnich przedsiębiorstw
1
 

11. Oświadczamy, że złożona oferta  

           nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z   

               przepisami o podatku od towarów i Usług; 

          prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

              przepisami o podatku od towarów i Usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj)  

              towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego  

              powstania, oraz wskazując ich wartość bez podatku. 

 
Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

 

 

  

 

 

  

 

 

…………………………………………… 

data, podpis Wykonawcy 
 

 

                                                 
1
 Niepotrzebne wykreślić. 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia  

oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 
Nazwa Wykonawcy …………………………………………………..............…............... 

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

Adres Wykonawcy …………………………………………………………………........... 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu Zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:  
 

 

Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim ( obszar 1 i 2) Gminy Kąty 

Wrocławskie w sezonie 2016/2018 w terminie od dnia podpisania umowy  

do 30 kwietnia 2018r. obszar ....... 
 

Oświadczam, co następuje:  

W ODNIESIENIU DO PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP. 

2. Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, nie podlega wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP. 

 

…………….……. 
(miejscowość, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

 

Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy, którego reprezentuję, zachodzą 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 pkt 1, 2, 4, 8 

ustawy Pzp) 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy PZP podjęto następujące środki naprawcze: ................................................................. 

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

…………….……. 
(miejscowość, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 
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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  

w niniejszym postępowaniu powołuje się Wykonawca, którego reprezentuję, tj.: ................. 

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

(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, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

 

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, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

 

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, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 
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W ODNIESIENIU DO SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję, spełnia warunki udziału  

w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w rozdziale VI pkt: ...............................................................................................  

(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SIWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 
 

…………….……. 
(miejscowość, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

rozdziale VI pkt: ........................................................................................................................  

(wskazać właściwą jednostkę redakcyjną SIWZ, w której określono warunki udziału w postępowaniu) 

Wykonawca, którego reprezentuję,, polega na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

w następującym zakresie: .......................................................................................................... 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

 

…………….……. 
(miejscowość, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 

 

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, data) 

………………………………………… 
(podpis osoby upoważnionej) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

WYKAZ OSÓB 
 

 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………….. 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu Zamówienia publicznego prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:  

 

 
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim ( obszar 1 i 2) Gminy Kąty 

Wrocławskie w sezonie 2016/2018 w terminie od dnia podpisania umowy  

do 30 kwietnia 2018r. obszar ....... 

 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

czynności 
Uprawnienia 

Informacja  

o podstawie 

dysponowania osobą 

1     

2     

3     

 

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 przedstawieniu informacji. 

          

 ……………………                                                                                      
 Miejscowość, data   
        ………………………………. 
         pieczęć i podpis upoważnionych 

                                                                                                                                       przedstawicieli firmy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Oświadczenie dotyczące przynależności grupy kapitałowej 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 
SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………….. 

 

Nawiązując do zamieszczonej w dniu ........... na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp oświadczamy, że: 

 

nie należymy do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli 

ofertę w niniejszym postępowaniu * 

lub 

należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami * 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 

 

Lista Wykonawców składających ofertę w niniejszy postępowaniu,  

należących do tej samej grupy kapitałowej * 

 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………. 

*  niepotrzebne skreślić 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa wart. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie Zamówienia. 

 

 

……………………                                                                                       
Miejscowość, data   
        ………………………………. 
         pieczęć i podpis upoważnionych 

                                                                                                                                       przedstawicieli firmy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO 

DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES 

KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

ZGODNIE Z ART. 22 a USTAWY PZP 

 

 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………….. 

 

Ja ( My) niżej podpisany (ni) 

…………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………… 

Oświadczam (y), że w przetargu nieograniczonym na: 

 
Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim ( obszar 1 i 2) Gminy Kąty 

Wrocławskie w sezonie 2016/2018 w terminie od dnia podpisania umowy  

do 30 kwietnia 2018r. obszar ....... 

 
Zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………… 
(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy) 

 

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu 

niezbędnym dla należytego wykonania Zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję: 

 

1)  zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………     

      

2) sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu Zamówienia: 

    ………………………………………………………………………………………………      

  

3) charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą: 

   ………………………………………………………………………………………………… 

     

4) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu Zamówienia: 

     ……………………………………………………………………………………………… 

      
……………………                                                                                       

Miejscowość, data   

        ………………………………. 
         pieczęć i podpis upoważnionych 

                                                                                                     przedstawicieli firmy  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Wzór umowy 
 

UMOWA ZP.272.   .2016 
na zimowe utrzymanie dróg na terenie pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie 

 
 

zawarta w dniu ………………… roku w Kątach Wrocławskich pomiędzy Gminą Kąty 

Wrocławskie z siedzibą Rynek-Ratusz 1, 55-081 Kąty Wrocławskie  

reprezentowaną przez: 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie   – Antoniego Kopcia 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy   – Małgorzaty Wujciów 

 

zwaną dalej Zamawiającym 

 

a 

 

……………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm, zwanej dalej „ustawą Pzp”), 

strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi zimowego utrzymania dróg gminnych  

i powiatowych na trenie pozamiejskim Gminy Katy Wrocławskie, zwanym dalej  

„zimowym utrzymaniem” w zakresie utrzymania jezdni na drogach określonych  

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 2. Zimowe utrzymanie dróg ( jezdni wymienionych w załączniku nr 1 polegać będzie na: 

 odśnieżaniu nawierzchni; 

 zwalczaniu i likwidacji śliskości zimowej( gołoledzi, lodowicy, zlodowacenia lub 

śliskości pośniegowej) materiałami uszorstniającymi opisanymi w § 3 pkt.1; 

 pozostawieniu w gotowości do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 3. Wykonawca zobowiązuje się do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej dróg, 

zgodnie ze standardami opisanym w załączniku nr 2 do umowy. 

 4. Czynności zimowego utrzymania dróg należy rozpoczynać o godz. 4.00 rano każdego 

dnia, w którym wystąpiły niesprzyjające warunki atmosferyczne, tzn.: 

 gdy grubość pokrywy śnieżnej przekracza 5 cm należy wykonać odśnieżanie, 

 gdy występuje zjawisko śliskości zimowej, należy przystąpić do jej zwalczania, 

likwidacji. 

 5. Pracownicy Wykonawcy wykonujący bezpośrednio prace na drogach, wyposażeni będą  

w telefony komórkowe, których numery Wykonawca przekaże Zamawiającemu  

w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 
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 6. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu na bieżąco informacje  

o stanie dróg, ich przejezdności i sytuacji na drogach – telefonicznie na nr 71 390 51 74 

lub 693 488 877. 

§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2018 r. 

 

§ 3 

1. W okresie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać w stałej 

gotowości przez 24 godziny na dobę: 

 samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy (razem 4 jednostki) zaopatrzony w pług 

śnieżny oraz piaskarko-solarkę o pojemności od 4 m3 do 6 m3, 

 zapas materiału – mieszanki piaskowo-solnej lub innych dopuszczonych przez prawo 

środków likwidujących śliskość, opisanych w rozporządzeniu ministra środowiska  

z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, 

jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach. 

2. Wykonawca ma obowiązek:  

 w przypadku awarii jednostki sprzętowej niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 

dyspozytora pod numerem telefonu 71 390 51 74 lub 693 488 877 

 poinformować telefonicznie Zleceniodawcę w przypadku, kiedy wymagane jest 

przeprowadzenie serwisu jednostki sprzętowej; 

3. Wykonawca wyraża zgodę na montaż urządzania GPS do każdej jednostki sprzętowej 

objętej niniejszą umową.  Wykonawca wyraża zgodę, aby w okresie zimowym 

Zleceniodawca monitorował jednostki sprzętowe i wykorzystywał dane w ten sposób 

uzyskane do celów objętych niniejszą umową. Po zakończeniu okresu zimowego 

Zleceniodawca zdemontuję nadajnik GPS z sprzętu na własny rachunek. 

4. Wykonawca zobowiązuje się dbać o urządzenia GPS zamontowane w jednostkach 

sprzętowych objętych niniejszą umową. W przypadku uszkodzenia bądź zniszczenia 

urządzenia GPS, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów zakupu  

i ponownego zamontowania urządzenia GPS. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu urządzenia GPS potwierdzonego protokolarnie  

w siedzibie Zleceniodawcy przed dniem złożenia ostatniej faktury za wykonaną usługę. 

6. W wypadku naruszenia obowiązku określonego w ust. 4 lub ust. 5, wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 1000zł, potrącaną 

bieżącej faktury. 

7. W przypadku zmiany egzemplarza jednostki sprzętowej przez Wykonawcę w czasie 

trwania niniejszej umowy, Wykonawca na własny koszt pokryje koszty demontażu  

i montażu urządzenia GPS. 

8. Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie usługi, w przypadku, gdy jezdnia drogi lub 

chodnik jest zablokowany przez nieprawidłowo zaparkowany pojazd, lub gdy nie ma 

fizycznej możliwości wjazdu na dany odcinek drogi. Wykonawca każdorazowo 

powiadamia o zaistniałej sytuacji Zamawiającego za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: drogi@katywroclawskie.pl 

9. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.), 

co najmniej dwóch operatorów pługopiaskarek. 

10. .Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w zakresie, o którym 

mowa w ust. 3. W tym celu wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć wykazać osób zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę. Wraz z wykazem należy przedłożyć do wglądu kopie 
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umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności 

wymagane przez Zamawiającego w ust. 3 Kopia umowy o pracę musi zawierać 

następujące informacje: rodzaj umowy, data zawarcia umowy i czas jej obowiązywania, 

oznaczenie stron umowy, rodzaj umówionej pracy miejsce wykonywania pracy  

oraz wymiar czasu pracy.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od tych pracowników zgody  

na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych 

osobowych. W przypadku braku zgody informacje wrażliwe, podlegające ochronie  

na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych należy zanonimizować. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności 

opisane w ust. 3 przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, 

Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia 

Wykonawcy. 

13. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę  

z pracownikami wykonującymi czynności opisane w ust. 1 w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia 

pracowników na umowę o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar umownych  

w wysokości określonej w umowie. 

§ 4 

1. Zamawiający uprawniony jest do kontroli wykonywania zimowego utrzymania dróg. 

2.  Kontrola będzie odbywała się w miejscu i czasie wybranym przez Zamawiającego. 

3.  Protokoły z dokonanych czynności kontrolnych stanowią podstawę do stwierdzenia 

prawidłowości wykonywania powierzonych czynności. 

§ 5 

1.  Osobą reprezentującą Zamawiającego w zakresie wykonania niniejszej umowy  

jest Tomasz Kudyba, a w przypadku jego nieobecności – Stanisław Chojecki. 

2.  Osobą reprezentującą Wykonawcę w zakresie wykonania niniejszej umowy  

jest ………….., a w przypadku jego nieobecności – ………………….. 

§ 6 

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………..…….zł brutto (słownie brutto: .............. 

………….................................… złotych). 

2. Cena ryczałtowa nie będzie podlegała rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji 

niniejszego przedmiotu umowy. 

3. Płatność nastąpi w transzach, na podstawie wystawionej faktury VAT,  

wraz z załączonym protokolarnym potwierdzeniem przez przedstawiciela Zamawiającego 

wykonania prac w poszczególnych okresach rozliczeniowych: 

1) I transza w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 – za akcję zimową 

prowadzoną w okresie od dnia podpisania umowy do 31-12-2016 r.,  

2)  II transza w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 – za akcję zimową 

prowadzoną w okresie od 01-01-2017 r. do 31-01-2017 r.,  

3)  III transza w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 – za akcję zimową 

prowadzoną w okresie od 01-02-2017 r. do 28-02-2017 r.,  

4)  IV transza w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 – za akcję zimową 

prowadzoną w okresie od 01-03-2017 r. do 31-03-2017 r.,  

5)  V transza w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 – za akcję zimową 

prowadzoną w okresie od 01-04-2017 r. do 15-04-2017 r., 

6)  VI transza w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 – za akcję zimową 

prowadzoną w okresie od 15-11-2017 r. do 31-12-2017 r., 
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7)  VII transza w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 – za akcję zimową 

prowadzoną w okresie od 01-01-2018 r. do 31-01-2018 r.,  

8)  VIII transza w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 – za akcję zimową 

prowadzoną w okresie od 01-02-2018 r. do 28-02-2018 r.,  

9)  IX transza w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 – za akcję zimową 

prowadzoną w okresie od 01-03-2018 r. do 31-03-2018 r.,  

10)  X transza w wysokości 10% kwoty określonej w § 6 ust. 1 – za akcję zimową 

prowadzoną w okresie od 01-04-2018 r. do 15-04-2018 r., 

4. Termin płatności faktur ustala się na 14 dni od daty otrzymania faktury. 

5. Za dzień spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 4 uznaje się datę obciążenia 

rachunku Zamawiającego. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej za straty i uszkodzenia, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich, lub 

uszkodzenia ciała albo śmierci, które mogą się wydarzyć osobom trzecim na skutek 

niewykonywania, nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej winno opiewać na kwotę nie niższą  

niż 100 000,00 zł  na jeden wypadek niezależnie od ilości zdarzeń. 

3. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć mienie w trakcie robót określonych w § 1 

umowy - od utraty, zniszczenia lub uszkodzeń w skutek zdarzeń losowych o charakterze 

nagłym i nieprzewidzianym. 

4. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w niniejszym 

paragrafie, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez 

Zamawiającego końcowego odbioru. 

5. Umowy ubezpieczenia będą dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w dniu 

podpisania umowy na realizację zadania. Umowy ubezpieczenia powinny zapewnić 

wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych  

do naprawienia poniesionej szkody. 

6. Wykonawca jest zobowiązany również do przedłożenia Zamawiającemu kopii dowodów 

wpłat składek ubezpieczeniowych lub każdej jej raty, nie później niż w dniu upływu 

terminu zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt 

Wykonawcy. Kwota ta zostanie potrącona z przysługujących Wykonawcy należności. 

§ 8 

1. W razie niewykonania odśnieżania lub usunięcia śliskości dróg, stwierdzonego w trybie 

kontroli przeprowadzonej na podstawie § 4, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1000, 00 zł. brutto za każdy stwierdzony przypadek niewykonania 

tych czynności. 

2. Zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, w przypadku nienależytego świadczenia usług, potwierdzonego  

3 negatywnymi protokołami sporządzonymi w trybie określonym w § 4. 

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie urządzeń znajdujących się w pasie 

drogowym i poza nim, powstałych w wyniku realizacji usług będących przedmiotem 

niniejszej umowy. 

4. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek niewykonania  

lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest  

do pokrycia szkody w pełnej wysokości. 

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego, w związku z § 8 ust.1. 2, w wysokości 20 % całkowitego 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §6 ust.1 pkt. c umowy. 
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6. Za naruszenie określonych niniejszą umową obowiązków związanych z zatrudnieniem  

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę – Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% wartości wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt c niniejszej umowy - za każdy przypadek. Za naruszenie 

obowiązków związanych z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę uznana zostanie 

również sytuacja, w której Wykonawca nie przedkłada Zamawiającemu wymaganych 

dokumentów. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie naliczonych przez Zamawiającego kar  

z przysługującego mu wynagrodzenia. 

8. Zamawiający zapłaci karę umowną Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt c niniejszej 

umowy. 

9. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

wartość kar umownych do wysokości faktycznie poniesionej szkody 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

§ 10 

Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy, strony będą rozwiązywały 

polubownie w drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia spór będzie 

rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej  

i dopuszczalne są w granicach przewidzianych art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.). 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

1)   stawki podatku od towarów i usług, 

2)  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października  

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

3)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 Wykonawca zwróci się 

do Zamawiającego, wskazując okoliczności leżące u podstaw wniosku o zmianę oraz ich 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Strony przeprowadzą 

negocjacje w sprawie warunków zmiany. Zmiana wymaga zawarcia aneksu w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności 

§ 12 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

a jeden dla Wykonawcy. 

2. Integralną częścią umowy są następujące załączniki: 

a) Załącznik nr 1- wykaz dróg gminnych i powiatowych w Gminie Kąty Wrocławskie 

podlegających zimowemu utrzymaniu w sezonie 2016/2018 

b) Załącznik nr 2 – Standardy zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych. 

 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 1  

do umowy ZP.272.   . 2016 

z dnia ……………… 2016 r. 

 

WYKAZ DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH W GMINIE KĄTY 

WROCŁAWSKIE PODLEGAJĄCYCH ZIMOWEMU UTRZYMANIU  

W SEZONIE 2016/2017  OBSZAR 1 

 

Lp. Kategoria 

drogi 

Numer 

drogi 

Przebieg drogi Długość (km) Standard 

ZUD 
Pow. Gm. 

1 

Gminna   Sadków, ul. Szkolna, 

Kasztanowa, Sadowa, 

Spokojna ,Kościelna, 

Nasypowa, 

  2,56   

2 Powiatowa 1970D dr. W-347 – Baranowice – Bliż 1,9   V 

3 
Gminna   Baranowice droga na dz. 43/2 

(we wsi do sadu) 

  0,5   

4 Powiatowa 1950D dr. A-4 – Pietrzykowice 2,2   V 

5 Gminna   Pietrzykowice ul. Nowa   0,1   

6 
Gminna   Pietrzykowice dr. na dz. 128/19 

( k/o GRENO) 

  0,2   

7 
Gminna   Pietrzykowice – Rybnica (do 

PKP) 

  5,04 
VI 

8 

Gminna   Pietrzykowice ul. Stawowa, 

Radosna  i Szczęśliwa, 

Słoneczna 

  1,4   

9 
Powiatowa 2022D Pietrzykowice - Smolec -  dr. 

2021D (Krzeptów) 

4,33   V 

10 

Gminna   Smolec ul. Spółdzielców, 

Kwiatowa, Główna, Ogrodowa, 

Starowiejska, Św. Floriana, 

Różana, Kościelna, 

Wierzbowa, Dębowa, Parkowa, 

Źródlana, Dworcowa, Lipowa 

  6,2   

11 
Powiatowa   Smolec W-370-ul. Chłopska – 

granica Gminy 

2,75   
III 
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12 

Gminna   Smolec ul. Akacjowa, 

Chabrowa, Hebanowa, 

Bukowa, Agrestowa, 

Jabłoniowa, Gruszkowa, 

Morelowa, Brzoskwiniowa, 

Śliwkowa, Czereśniowa, 

Żurawinowa, Jarzębinowa, 

Tulipanowa, Głogowa, Cisowa 

  6,8   

13 Gminna   Smolec (ul. Polna) - Jaszkotle   2,27 V 

14 
Gminna   Jaszkotle – Gądów – Nowa 

Wieś Wrocławska 

  2 V 

15 
Gminna   Jaszkotle-Mokronos Górny (ul. 

Spacerowa) 

  1,95   

16 Gminna   dr. W-347 – Gądów   0,74   

17 

Gminna   ul. Nowa, ul. 

Wymysłowskiego, 

Wrocławska, 

  1,25 V 

18 
Gminna   Nowa Wieś Wr.: R. Chomicza     V 

19 
Powiatowa 2026D Nowa Wieś Wr. – dr. 1950D 

(Relaks) 

1,7   VI 

20 Gminna   Cesarzowice – Zybiszów   0,8  VI 

21 
Powiatowa 2024D Cesarzowice – Zabrodzie – gr. 

Gm. 

2,89   V 

22 

Gminna   Mokronos Dolny: ul. 

Orzechowa, ul. Wiśniowa, ul. 

Agrestowa, ul. Morelowa, ul. 

Brzoskwiniowa, ul. 

Poziomkowa, Jabłoniowa 

  2,3   

23 

Gminna   Mokronos Górny: al. 

Konwaliowa, Maków,  Bzowa, 

Fiołkowa, Róż; ul. Spacerowa, 

Świerkowa, Radosna, 

Jarzębinowa, Słoneczna. 

Pogodna, Azaliowa, 

Narcyzowa, Jodłowa 

  3,08   

24 
Gminna   Smolec (ul. Wiśniowa) – 

Krzeptów x 2 

  1,33  III 
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25 

Gminna   Krzeptów: ul. Jarzębinowa, 

Dębowa,  Akacjowa, ul. 

Jagodowa, Ziołowa, 

Tymiankowa, Lawendowa, 

Szafranowa 

  3,4   

26 
Powiatowa 2021D Krzeptów – Smolec – 

Kębłowice – Skałka 

5,05   V 

27 
Gminna   Kębłowice – droga do bloków i 

do silosu 

  1,05   

28 
Gminna   Samowtór: ul. Leśna, 

Słoneczna, Polna, Dębowa 

  2   

29 
Gminna   Samotwór – Gałów – do 

granicy gminy 

  1,8 V  

30 
Powiatowa 2020D Skałka – Bogdaszowice – gr. 

Gm. 

4,83   V 

31 
Gminna   Bogdaszowice ul. Chmielna, 

Słoneczna , Kościelna 

  2,6   

32 Gminna   Bogdaszowice – Stoszyce   1,62  VI 

33 Powiatowa 2018D Skałka – Małkowice – Sadków 4,68   IV 

34 
Gminna   Małkowice ul. Szkolna, Polna, 

Krótka 

  1   

35 Gminna   Małkowice-Romnów   1,38 VI 

36 Gminna   Romnów - wieś   1,4   

37 
Powiatowa 2017D dr. 2018D – Sadowice – dr. W-

362 

3,82   V 

              

      Razem 29,47 54,77   

      Łącznie 84,24   
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Załącznik Nr 1  

do umowy ZP.272.   . 2016 

z dnia ……………… 2016 r. 

 

 

 

WYKAZ DRÓG GMINNYCH I POWIATOWYCH W GMINIE KĄTY 

WROCŁAWSKIE PODLEGAJĄCYCH ZIMOWEMU UTRZYMANIU  

W SEZONIE 2016/2017 OBSZAR 2 

 

Lp. 
Kategoria 

drogi 

Numer 

drogi 

Przebieg drogi Długość (km) Standard 

ZUD 
Pow. Gm. 

1 Powiatowa 2000D dr. A-4 – Kilianów –Piława 3,3   III 

2 Powiatowa 2001D Kilianów – Szymanów 2,79   VI 

3 Gminna   Szymanów - kolonia   1,6 VI 

4 
Gminna   Kamionna tzw. warszawska   0,4   

5 
Powiatowa 2002D Piława – Kamionna – 

Czerńczyce – gr. Gm. 

4,9   V 

6 
Gminna   Czerńczyce ul. Lotnicza i ul. 

Piaskowa 

  1,3   

7 
Powiatowa 2003D dr. 2002D – Zachowice – 

Gniechowice K35 

3,98   V 

8 Gminna   Zachowice – Stradów   2  VI 

9 

Powiatowa 1978D Zachowice – gr. Gm. 

(Siedlakowice), Górzyce - gr. 

Gm. 

1,77   V 

10 
Gminna   Zachowice ul. Słoneczna, 

Różana, Wilcza i Boczna 

  2   

11 
Powiatowa 1974D Gniechowice – gr. Gm. 

(Krzyżowice) 

1,23   VI 

12 

Gminna   Gniechowice:                                 

ul. Szkolna, Jabłoniowa, 

Czysta,  Spokojna, 

Kwiatowa, Na Ogrody, 

Boczna 

  3,68   

13 

Gminna   Gniechowice:                                

ul. Lipowa,                                    

ul. Porzeczkowa 

  1,61   

14 
Powiatowa 1977D dr. W-346 (Gniechowice) - 

gr. Gm. (Żurawice) 

0,47     

15 
Gminna   Gniechowice – Górzyce + 

koło bloków 

  3   

16 Gminna   dr. K-35 – Stary Dwór   0,95  VI 
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17 
Gminna   Krobielowice (+Pałac) – 

Wojtkowice-Strzeganowice 

  4 V  

18 
Powiatowa 2010D Kąty Wr. – Nowa Wieś 

Kącka – gr. Gm. 

6,03   V 

19 
Gminna   Nowa Wieś Kącka ul. 

Słoneczna i Gradowa 

  0,75   

20 
Gminna   Nowa Wieś Kącka – 

Sokolniki (i wieś) 

  1,7   

21 Gminna   Sokolniki – gr. gminy   0,8   

22 
Gminna   Sokolniki – Kozłów - Kąty 

Wr. (ul. Okrzei) 

  2,82 IV 

23 
Powiatowa 2014D Pełcznica – granica gminy 

(Piotrowice) 

0,84   IV 

24 Powiatowa 1606D Pełcznica - Chmielów 2,67   IV 

25 

Gminna   Pełcznica – Kozłów i 

Pełcznica – wieś  równoległa 

do W-346 (za kościołem i 

sklepem) 

  1,6 VI 

26 
Gminna   dr. W-346 (Pełcznica ul. 

Sokola)-Wszemiłowice 

  2,72   

27 
Gminna   Wszemiłowice – Jurczyce + 

dr. 272 i 274 

  1,8   

28 

Gminna   Kąty Wrocławskie – 

Wszemiłowice – Stoszyce ( 

kopalnia) 

  5,1 III 

29 
Powiatowa 2016D Sośnica – Strzeganowice – 

gr. Gm. 

6,55   V 

30 Gminna   Dr. 2016D - Różaniec   0,5   

31 Gminna   W-347 Sadkówek - Sadowice   1,6   

32 Gminna   Sadowice – ul. Dworcowa   0,7 VI 

              

      Razem 35,53 40,63   

      Łącznie 76,16   
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Załącznik Nr 2  

do umowy ZP.272.   . 2016 

z dnia ……………… 2016 r. 
 

 

ZASADY 

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 

NA TERENIE MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 

W SEZONIE 2016/2018 

 
Podstawy prawne 

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 

nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. 

nr 19, poz. 115 z późn. zm.). 

3. Porozumienie pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Gminą Kąty Wrocławskie w sprawie 

zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie. 

 

Zasady ogólne prowadzenia akcji zimowej 

1. Obowiązek zimowego utrzymania dróg (ZUD) objętych niniejszym planem spoczywa  

na zarządcy dróg gminnych - Burmistrzu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

2. Czynności ZUD prowadzi się na drogach powiatowych (w wyniku porozumienia 

pomiędzy Powiatem Wrocławskim i Gminą Kąty Wrocławskie), gminnych  

oraz wewnętrznych stanowiących własność Gminy Kąty Wrocławskie, wg standardów 

opisanych w dalszej części opracowania. 

3. Czynności ZUD prowadzą podmioty wyłonione w oparciu o ustawę – Prawo zamówień 

publicznych, współpracujące z pracownikami Wydziału Dróg i Transportu Urzędu 

Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

4. W wyjątkowo niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. intensywne opady 

śniegu, silny wiatr itp.) akcja ZUD może być prowadzona zgodnie z przepisami  

o działaniach w stanie kryzysu. 

 

Określenie pojęć 

1. Śliskość zimowa to zjawisko występujące na jezdniach na skutek utworzenia się warstwy 

lodu albo zlodowacenia lub ubitego śniegu. Śliskość zimowa występuje w postaci 

gołoledzi, lodowicy oraz zlodowacenia lub śliskości śniegowej. 

2. Gołoledź to cienka warstwa lodu (ok. 1 mm) powstała na powierzchni drogi na skutek 

zamarznięcia deszczu, mżawki lub mgły roszącej. 

3. Lodowica to pokrywa lodowa o grubości od kilku milimetrów do kilku centymetrów 

powstała na skutek zamarznięcia na jezdni wody pochodzącej z roztopionego śniegu, 

lodu lub opadu deszczu. 

4. Zlodowacenie lub śliskość pośniegowa tworzy się z nieusuniętego z drogi śniegu  

i zmiennych warunków atmosferycznych – śnieg zostaje ubity, a jego górna warstwa 

powstaje w skutek kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze. 

5. Rosa to zbiór kropli wody tworzących się na powierzchni gruntu, roślin itd. Rosa 

powstaje w skutek kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze. 

6. Szron to osad lodu o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt łusek, igiełek itp. 

Szron powstaje podobnie jak rosa, ale w temperaturze poniżej 0ºC. 

7. Szadź (sadź) jest to osad atmosferyczny o barwie srebrzystobiałej występujący w postaci 

szczotek lodowych lub igiełek, rozdzielonych pęcherzykami powietrza, ozdobionych 
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niekiedy rozgałęzionymi kryształkami. Szadź powstaje przy nagłym zamarznięciu bardzo 

małych przechłodzonych kropelek wody (mgły) na wyziębionych powierzchniach  

i narasta niekiedy do znacznej grubości po stronie skąd nadchodzą wilgotne masy 

powietrza. 

8. Standardy zimowego utrzymania to określone cyframi rzymskimi stany utrzymania drogi 

w okresie zimowym, opisane poniżej: 

 

III STANDARD 

Odśnieżanie 

Drogi odśnieżane będą na całej długości i szerokości. 

Dopuszcza się: 

- występowanie luźnego śniegu do 6 godz., 

- zaleganie na jezdni zajeżdżonego śniegu, lokalne występowanie zasp i języków śnieżnych 

do 6 godz. od ustania opadów śniegu, 

- możliwość występowania utrudnień w ruchu dla samochodów osobowych. 

Zwalczanie śliskości 

Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszaniną środków chemicznych (soli –10%)  

i materiałów uszorstniających (piasek – 90%) lub tylko uszorstniających w takich miejscach 

jak: 

- skrzyżowanie z drogami, 

- skrzyżowanie z PKP, 

- odcinki o pochyleniu > 4%, 

- przystanki autobusowe, 

- inne miejsca, w zależności od warunków lokalnych i atmosferycznych. 

W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie: 

- gołoledzi, szronu, lodowicy do 5 godz., 

- śliskości pośniegowej do 6 godz. 
 

IV STANDARD 

Odśnieżanie 

Drogi odśnieżane będą na całej długości i szerokości. 

Dopuszcza się: 

- zaleganie na jezdni zajeżdżonego śniegu oraz lokalne wystąpienie języków śnieżnych, 

- wystąpienie luźnego śniegu i zasp do 8 godz. od ustania opadów śniegu, 

- przerw w komunikacji do 8 godz. od ustania opadów śniegu, 

Zwalczanie śliskości 

Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszaniną środków chemicznych (soli -10%)  

i materiałów uszorstniających (piasek – 90%) lub tylko uszorstniających w miejscach 

decydujących o możliwości ruchu (tam gdzie występowanie śliskości zimowej mogłoby 

uniemożliwić ruch pojazdów). 

Do takich miejsc zakwalifikowano: 

- miejsca o pochyleniu podłużnym > 4%, 

- skrzyżowania z drogami krajowymi i wojewódzkimi, 

- skrzyżowania z PKP. 

W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie: 

- gołoledzi i lodowicy do 8 godz., 

- śliskości pośniegowej do 10 godz. 
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V STANDARD 

Odśnieżanie 

Odśnieżanie odbywać się będzie na całej szerokości jezdni, a w miejscach gdzie występują 

zaspy śnieżne, odśnieżany będzie jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. 

Dopuszcza się występowanie po ustaniu opadów śniegu: 

- luźnego śniegu do 16 godz.,  

- zajeżdżonego śniegu, 

- naboju śnieżnego, 

- zasp i przerw w komunikacji do 24 godz. 

Zwalczanie śliskości 

Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszanką środków chemicznych (soli - 10%)  

i materiałów uszorstniających (piasek – 90%) lub tylko uszorstniających w takich miejscach 

jak: 

- skrzyżowanie z drogami krajowymi i wojewódzkimi, 

- skrzyżowanie z PKP, 

- odcinki o pochyleniu > 4%. 

W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza się występowanie: 

- gołoledzi do 8 godz., 

- występowanie śliskości pośniegowej w okresie występowania zjawiska. 
 

VI STANDARD 

Odśnieżanie 

Odśnieżanie prowadzi się interwencyjnie w zależności od potrzeb. 

Dopuszcza się wystąpienie po ustaniu opadów śniegu: 

- luźnego śniegu, 

- zajeżdżonego śniegu, 

- naboju śnieżnego, 

- zasp do 48 godz. + przerwy w ruchu 

Zwalczanie śliskości 

Prowadzi się zwalczanie śliskości w miejscach decydujących o możliwości ruchu.  

W miejscach tych dopuszcza się wystąpienie wszystkich rodzajów śliskości do 24 godz. po 

ustaniu zjawiska. 

 

Zasady zimowego utrzymania dróg 

Drogi powiatowe na terenie Gminy Kąty Wrocławskie - zgodnie z porozumieniem oraz drogi 

gminne na obszarze Gminy- zaliczone zostały do III, IV, V i VI standardu zimowego 

utrzymania, różniących się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami  

w zakresie zaśnieżenia jezdni i występowania śliskości. Kryterium zakwalifikowania dróg  

do poszczególnych standardów stanowi ich funkcja w całej sieci drogowej i średnioroczny 

ruch dobowy. 

Pozostałym drogom gminnym nie nadano standardów zimowego utrzymania, lecz wymogi 

ustalone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego (we wzorach umów)  

na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg pozwolą na ich utrzymanie na poziomie 

odpowiadającym VI standardowi.  

Założone standardy obowiązują w średnich warunkach pogodowych. 

W warunkach znacznie odbiegających od średnich warunków pogodowych (okresy bardzo 

intensywnych opadów śniegu i zawiewania) działanie ZUD będzie polegało na: 

1)  skierowaniu całego zakontraktowanego sprzętu do utrzymania przejezdności odcinków 

dróg o najważniejszym znaczeniu dla sieci drogowej Gminy, 
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2)  doraźnym wynajęciu dodatkowego sprzętu ciężkiego do utrzymania przejezdności  

w/w dróg (w tym celu aktualizuje się „bank danych” o sprzęcie możliwym do pozyskania 

w ten sposób tzn. o spycharkach, ładowarkach, zgarniarkach  itp.), 

3)  sukcesywnym wysyłaniu sprzętu do przywrócenia przejezdności pozostałych dróg,  

po zabezpieczeniu przejezdności dróg o najważniejszym znaczeniu. 

 

Organizacja pracy przy zimowym utrzymaniu dróg 

Odpowiedzialnym za całość spraw związanych z Z.U.D. na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 

jest Kierownik Wydziału Dróg i Transportu. 

Koordynacją prac przy Z.U.D. zajmują się bezpośrednio: 

a) inspektor Tadeusz Stańczyk – na obszarze Miasta Kąty Wrocławskie, 

b) inspektor Tomasz Kudyba – na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie. 

Pracownicy odpowiedzialni za Z.U.D. pełnią dyżury w Urzędzie Miasta i Gminy w godzinach 

pracy Urzędu, pod numerami telefonów: 71 39 07 237 i 71 39 05 174. Po godzinach pracy 

Urzędu pełniony jest dyżur domowy przez wyznaczonego pracownika pod numerem telefonu 

607 665 460. 
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Załącznik Nr 7 do SIWZ 

Wykaz sprzętu 

 

WYKAZ SPRZĘTU  

 

 

 

Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………… 

 

Adres Wykonawcy…………………………………………………………………………….. 

 

    

 

Lp. Rodzaj sprzętu Podstawa dysponowania 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

   

 

 

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

(podpis i pieczęć wykonawcy) 

 


