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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Na zadanie pn.: 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA OBSZARZE 
POZAMIEJSKIM GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  

1. Nazwa oraz adres zamawiającego: 

Zamawiający: Gmina Kąty Wrocławskie z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Rynek  

– Ratusz 1 reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.  

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych. (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113 poz.1759 ze zm.) 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 

Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:  

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA OBSZARZE 
POZAMIEJSKIM GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE  

Rodzaj zamówienia  - usługi 

 

Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

90.62.00.00-9 – odśnieżanie 

90.63.00.00-2 – usuwanie oblodzeń 

3.1  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty 

Wrocławskie w sezonie 2012/2013 (od 15 listopada 2012r  do 15 kwietnia 2013r) 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Mechaniczne usuwanie (nośnik z pługiem śnieżnym  średnim - przystosowany samochód ciężarowy 

lub ciągnik rolniczy w ilości minimum 3 jednostek na Gminę wraz z piaskarką) warstwy śniegu z 

jezdni i posypywanie nawierzchni dróg MPS 4% (przyjęta ilość posypywania jednorazowego  

150g/m2).  Czynności zimowego utrzymania dróg będą wykonywane każdego dnia,  kiedy wymagać 

tego będą warunki atmosferyczne, zgodnie ze standardami i ich opisem (dla dróg powiatowych ) i na 

zgłoszenie telefoniczne (drogi gminne). Wykaz dróg gminnych i powiatowych w Gminie Kąty 

Wrocławskie podlegających zimowemu utrzymaniu – stanowi zał. nr 1 do umowy oraz standardy 

zimowego utrzymania dróg powiatowych - zał. nr 2 do umowy. 

4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających 

Zamawiający nie przewiduje na podstawie art. 67 ust.1 pkt.6 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

udzielenie wybranemu wykonawcy zamówienia podstawowego, o którym mowa w pkt. 3 SIWZ - 

zamówienia uzupełniającego. 

5. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Wyklucza się możliwość składania ofert częściowych na realizację jakiejkolwiek części niniejszego 

zadania. 

6. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej przewidującej odmienne niż 

określony przez niego sposób wykonania zamówienia. 

7. Termin wykonania umowy. 

Termin realizacji zamówienia – 15.11.2012 do 15.04.2013 r. 

8. Warunki udziału w postępowaniu 
8.1. Do przetargu zostaną zakwalifikowani wykonawcy, którzy:  
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- Spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych  

i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

- Złożą ofertę kompletną w rozumieniu niniejszej specyfikacji 

-  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

- Wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  

 Zrealizowali co najmniej jeden kontrakt w zakresie odśnieżania dróg na łącznej długości 

100 km (przez pełen okres zimowy). 

      -   Dysponują minimum 3 jednostkami tj. 3 piaskarki o ładowności 4-6 ton z pługami śnieżnymi  

średnimi (nośnik z pługiem śnieżnym średnim - przystosowany samochód ciężarowy lub 

ciągnik rolniczy). 

8.2.  Wyklucza się z ubiegania się o udzielenie przedmiotowego zamówienia Wykonawców 

określonych w art. 24 ust.1, ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

8.3.   Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zamówienia. 

 

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 wykonawcy winni załączyć 

dokumenty lub potwierdzone kserokopie dokumentów (wszystkie dokumenty złożone w formie 

kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem” i podpisane przez osobę 

upoważnioną oraz opieczętowane pieczątką imienną osoby podpisującej oraz pieczątką firmową): 

 

W zakresie posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania wykonawca wykaże, że posiada: 

9.1 Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art.22 ust.1 

Ustawy Prawo zamówień publicznych ( wzór zał. nr 2 do specyfikacji)  

[ w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone 

przez każdy podmiot] 

9.2 Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 

Ustawy Prawo zamówień publicznych ( wzór zał. nr 3 do specyfikacji)  - dotyczy 

przedsiębiorców indywidualnych 

[ w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, oświadczenie musi być złożone 

przez każdy podmiot] 

9.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawione  

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.- dotyczy spółek prawa handlowego 

 [w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być 

złożone przez każdy podmiot] 

9.4 Pełnomocnictwo od podmiotów występujących wspólnie do ich reprezentowania, złożenia oferty 

oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie, z art. 23 ust.2 cytowanej wyżej ustawy 

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca winien załączyć: 

9.5 Wykaz wykonywanych, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech 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 rodzaju i wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie ( wzór zał. nr 5 do specyfikacji) 

9.6  Wykaz urządzeń w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

zasobami (wzór zał. nr 6 do specyfikacji) 

Jeżeli wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa  

w pkt. 9.5 i 9.6 Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia owe warunki, gdy wykaże, że polega  

na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia  



Gmina Kąty Wrocławskie- Wydział Dróg i Transportu 

Przetarg nieograniczony < 200.000 EURO  Znak sprawy ZP 271/56/2012 

 

SIWZ na zadanie „Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie” 

Kąty Wrocławskie, październik 2012 r. 
3 

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,  nienależnie od charakteru prawnego łączącego go  

z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu,  

że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów (wypis z rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji, informacja  

z KRK, zaświadczenie z ZUS, KRUS i US) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, 

administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

9”A” W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy. Ksero pełnomocnictwa musi być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby 

udzielające pełnomocnictwa. 

 

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

10.1. Oferty oceniane będą na podstawie niżej wymienionych kryteriów  

 

cena ofertowa        waga 100% 

       

Ocena= [(cena oferowana minimalna brutto / cena badanej oferty brutto) x W] x 100 pkt 

 

W- waga % czynnika kryterium ceny ofertowej 

10.2 Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty 

oświadczeń i dokumentów. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego 

warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania, po wyczerpaniu czynności 

wezwania do uzupełnienia dokumentów 

10.3 Oceny dokonywać będzie komisja przetargowa. 

10.4 Komisja dokona oceny wymagań formalno – prawnych na podstawie załączonych do oferty 

 dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia. 

10.5 Ocenie merytorycznej zostaną poddane jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez 

 Wykonawców niepodlegających wykluczeniu. 

10.6 Przy zastosowaniu kryteriów opisanych wzorami pisemne uzasadnienie indywidualnej oceny 

 ofert zastępuje się pisemnym uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej oferty. 

10.7 Wygrywającym przetarg będzie Wykonawca, którego oferta otrzyma najwyższą ocenę punktową 

przy spełnieniu wszystkich warunków zawartych w niniejszej specyfikacji. 

 

 11. Opis sposobu obliczania ceny oferty. 

11.1 Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz 

obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej  

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

11.2 Cenę ofertową należy podawać w formularzu  „OFERTY". 

11.3 Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako 

obowiązujące strony wynagrodzenie niezmienne przez okres realizacji zadania. 
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11.4 Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia i będzie podana  

w polskich zł. 

11.5 Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku  

 od  towarów i usług  (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ). Prawidłowe ustalenie podatku VAT 

należy do obowiązków Wykonawcy. 

11.6 Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia. 

11.7 Wszystkie wartości powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

 

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

zamawiającym a wykonawcą. 

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

 

13. Wymagania dotyczące wadium: 

Nie wymaga się wniesienia wadium 

 

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Nie wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

15. Opis sposobu przygotowania oferty. 

15.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca, 

niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.  

15.2  Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, podpisaną 

przez osobę/osoby uprawnione do składania woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

wykonawcy. 

15.3  Oferta powinna być zgodna ze wszystkimi wskazaniami SIWZ oraz wzorem oferty. 

15.4 Oferta winna być sporządzona w sposób zabezpieczający przed dekompletacją. Wszystkie 

zapisane strony powinny być ponumerowane oraz podpisane przez wykonawcę i opieczętowane 

pieczątką imienną osoby upoważnionej i pieczątką firmową.(brak numeracji stron, podpisów lub 

pieczątek nie będzie powodem odrzucenia oferty) 

15.5 Wszystkie poprawki lub zmiany w ofercie muszą być parafowane i datowane własnoręcznie 

przez osobę podpisującą ofertę. 

15.6 Oferta winna zawierać wszelkie dokumenty potwierdzające wiarygodność techniczną, kadrową  

i doświadczenie wykonawcy wymienione w pkt 9 specyfikacji 

15.7  Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w 

języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza 

przysięgłego.. 

15.8 Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (zgodnie z art. 82 ust.1 Ustawy Prawo   

zamówień publicznych) 

15.9.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystych i trwale zamkniętych dwóch kopertach lub 

opakowaniach (zewnętrznej i wewnętrznej) 

15.10 Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: 

 

URZĄD MIASTA I GMINY w KĄTACH WROCŁAWSKICH 

ul. Rynek – Ratusz 1, 55 – 080 Kąty Wrocławskie 

 

oraz powinna być oznakowana następująco: Oferta na wykonanie zadania pn. :  

 

„Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie” 

Nie otwierać przed: 31-10-2012 r. godz. 10 
00 

 

15.11  Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak koperta zewnętrzna  

i ponadto powinna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, aby można było 

odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

15.12    Oferta zamienna powinna ponadto posiadać dopisek: „OFERTA ZAMIENNA”. 

15.13   Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania przez wykonawców 

w/w warunków opakowania i oznakowania kopert.  
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15.15  W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy wykonawca może 

zmienić swoją ofertę poprzez złożenie nowej oferty lub wycofać ofertę pismem podpisanym 

przez uprawnione osoby. Żadna oferta nie może zostać zmieniona lub wycofana przez 

wykonawcę po terminie składania ofert. 

15.16 Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową, jednak bezwarunkowo decyduje data   

 dostarczenia wpisana na potwierdzeniu odbioru przesyłki na wskazany adres Zamawiającego. 

15.17 Wykonawca powinien zastrzec w ofercie, które informacje stanowią tajemnicę 

 przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą 

 być udostępnione innym uczestnikom postępowania (zgodnie z art. 96 ust 4 Ustawy prawo 

 zamówień publicznych). Składający ofertę nie może zastrzec informacji, których jawność 

 wynika z innych przepisów. 

 

16.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

16.1.   Oferty należy składać osobiście lub pocztą na adres:  

 

URZĄD MIASTA I GMINY w KĄTACH WROCŁAWSKICH 

ul. Rynek – Ratusz 1; 55 – 080 Kąty Wrocławskie; Biuro Obsługi Klienta, parter 

 

16.2 Oferty należy składać w terminie do dnia 31.10.2012 r. do godz.09
30

. 

 

16.3 Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia  31.10.2012 r.  o godz. 10
00

 
 
w siedzibie 

Zamawiającego ul. Rynek – Ratusz 1, 55-080 Kąty Wrocławskie, pokój nr 2 

 

17. Opis udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

publicznego oraz oświadczenie, czy zamawiający zamierza zwoływać zebranie dostawców  

i wykonawców. 

17.1. Zamawiający oczekuje, że wykonawcy zapoznali się dokładnie z treścią specyfikacji.  

Każdy  oferent, który nabył specyfikację ma prawo zwrócić się do Zamawiającego  

o wyjaśnienie jej treści. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi Wykonawcy chyba,  

że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego później niż do końca dnia,  

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania oferentów powinny 

być składane na adres: 

 

URZĄD MIASTA I GMINY w KĄTACH WROCŁAWSKICH 

ul. Rynek – Ratusz 1, 55 – 080 Kąty Wrocławskie 

 

 Pytania powinny być opatrzone nazwą i dokładnym adresem wykonawcy, który je stawia. 

17.2. Zamawiający udzieli niezwłocznie pisemnej odpowiedzi zainteresowanemu wykonawcy,  

nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert na stronie internetowej Zamawiającego, 

wraz z treścią pytań, lecz bez ujawnienia ich autora. 

17.3. W dowolnym czasie przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić treść 

specyfikacji z własnej inicjatywy lub w odpowiedzi na zapytania wykonawców. Każda taka 

zmiana staje się wiążąca w momencie jej wprowadzenia. 

17.4. Zamawiający powiadomi pisemnie, na swojej stronie internetowej o treści wprowadzonych 

zmian.  

17.5. W razie wprowadzenia modyfikacji w specyfikacji, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.6 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych ma prawo przesunąć termin składania ofert w celu umożliwienia 

ich aktualizacji. 

17.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie  

po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych 

wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania 

17.7  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust. 1. 

17.8  Treść wyjaśnień zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ,  

bez ujawniania źródeł zapytania (art. 38 ust. 2 ustawy Pzp).   

17.9  Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 
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18. Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą. 

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od wyznaczonego terminu 

składania ofert. Oferta wybrana w wyniku postępowania przetargowego zachowuje swoją ważność do 

dnia podpisania umowy, jednak przez okres nie dłuższy niż 30 dni licząc od wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

19. Informacja o trybie otwarcia i oceny oferty. 

19.1. Posiedzenie komisji przetargowej rozpocznie się od przedstawienia członków komisji,  

a następnie zostanie sprawdzona liczba złożonych ofert oraz zostanie zbadany stan kopert 

złożonych ofert. W przypadku stwierdzenia, że koperty zostały naruszone lub nie są zamknięte, 

komisja podejmie decyzję odnośnie rozpatrzenia lub odrzucenia oferty.  

19.2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy 

Prawo zamówień publicznych. Nazwy i adresy wykonawców, od których pochodzą zwracane 

oferty zostaną protokolarnie odnotowane. 

19.3. Bez otwierania zostaną zwrócone koperty, co, do których stwierdzono, że:  

 a) zostały wycofane pismem podpisanym przez uprawnione osoby, 

 b) zostały zastąpione ofertą zamienną, 

19.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający pod kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na  

         sfinansowanie zadania. 

19.5. Po dokonaniu powyższych czynności zostaną otwarte pozostałe koperty. 

19.6. Po otwarciu każdej koperty zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy i adresy 

wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, 

okresy rękojmi. Powyższą informację dostarcza się również wykonawcom, którzy nie będą 

obecni przy otwieraniu ofert, na ich pisemny wniosek. 

19.7 Przy otwarciu ofert mogą być obecni przedstawiciele wykonawców. Otwarcie ofert będzie 

poprzedzone ich przeliczeniem.  

19.8  W celu wyboru wykonawcy zamówienia, wszystkie ważne oferty zostaną dokładnie przebadane  

pod względem kwalifikacji i wiarygodności wykonawców oraz kryteriów oceny ofert.. 

19.9. Zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

         przez nich ofert zgodnie z art. 87 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

19.10.Oferta zostanie odrzucona w przypadkach określonych w art. 89 ust.1 Ustawy Prawo zamówień 

         publicznych 

19.11. O odrzuceniu zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę 

19.12.Przetarg wygra wykonawca, który: 

- spełni wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

- przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w pkt.10 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

19.13 O wyniku postępowania niezwłocznie zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy. 

19.14 Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w sytuacjach wymienionych  

w art. 93 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. O unieważnieniu przetargu Zamawiający 

informuje wykonawców biorących udział w przetargu. 

20. Osoby uprawione do porozumiewania się z wykonawcami: 

Pracownik Wydział Dróg i Transportu – Stanisław Chojecki  w dniach od poniedziałku do piątku w 

godz. od 9
00

 do 14
00

 tel. 0-71 390-72-37 – (sprawy techniczne) 

Pracownik Zespołu ds. zamówień publicznych – Ewa Kienc-Brachmańska w dniach od poniedziałku 

do piątku w godz. 9
00 

do 14
00 

tel. 0-71 390-71-50 – (sprawy proceduralne) 

21. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

21.1  W przedmiotowym postępowaniu wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje 

oraz zapytania do SIWZ Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego. 

21.2 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz zapytania do SIWZ mogą być także 

przekazywane za pomocą: 

 Telefaksu na numer 0-71 390-72-19 

 Poczty elektronicznej na adres  przetargi@katywroclawskie.pl 
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21.3 Dokumenty, do których ewentualnego uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, podlegają 

złożeniu w formie określonej w § 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 30.12.2009 

w sprawie rodzajów dokumentu, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,  

w jakich te dokumenty mogą być składane -  w wyznaczonym terminie. Niezłożenie 

uzupełnianych dokumentów w wymaganej przepisami powołanego rozporządzenia formie  

(tj. ich złożenie np. za pomocą fax-u lub drogą elektroniczną ) skutkować będzie uznaniem     

przez Zamawiającego, że nie doszło do ich złożenia w wyznaczonym terminie. 

 

22.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania  

o udzielenie zamówienia. 

22.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 

uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone we wspomnianej ustawie. 

22.2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu,  

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie 

ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie wyłącznie w przypadku: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej reki lub zapytania o cenę; 

b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu ; 

c)   wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia 

d) odrzucenia oferty odwołującego 

22.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia 

przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

22.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby  

w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia Izby przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi.  

23      Informacje o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu 

przetargu w celu zawarcia umowy. 

23.1 Umowa z Wykonawcą,  którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana 

po uprawomocnieniu się wyników postępowania, tj. w terminie nie krótszym 

 niż 5 dni, z zastrzeżeniem ust. 2. 

23.2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 

terminu, o którym mowa w ust. 1, w przypadkach przewidzianych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp. 

23.3. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego, o czym 

wykonawca zostanie zawiadomiony na piśmie. 

23.4. Ustala się, że umowa zostanie podpisana w trzech egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy dwa 

dla Zamawiającego 

24. Istotne postanowienia umowy. 

24.1 Projekt umowy stanowi załącznik nr 4 do specyfikacji. 

25. Spis załączników: 

- Formularz oferty - zał. nr 1 do SIWZ  

 - Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału - zał. nr 2 do SIWZ  

 - Oświadczenia wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 3 do SIWZ 

  - Projekt umowy - zał. nr 4 do SIWZ 

      - Wykaz dróg gminnych i powiatowych w Gminie Kąty Wrocławskie podlegających 

zimowemu utrzymaniu - zał. nr 1 do umowy 

- Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych - zał. nr 2 do umowy 

 - Wykaz zrealizowanych zamówień - zał. nr 5 do SIWZ 

- Wykaz urządzeń -  zał. nr 6 do SIWZ 

Znak sprawy ZP 271/56/2012 

 

23.10.2012 r.                                       ................................. 
        / data zatwierdzenia specyfikacji /                                                  / podpis zatwierdzającego/ 
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   Załącznik nr 1 do SIWZ 

ZP 271/56/2012 

 

 

O F E R T A 
 

 

 

Na zadanie: „Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie” 

 

 

1. Zarejestrowana nazwa przedsiębiorstwa: 

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

 

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

 

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: 

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

Nr telefonu ................................... Nr tel / fax ................................................. 

nr REGON.....................................Internet: http://............................................ 

e-mail:.................@........................ 

 

3. Po zapoznaniu się z warunkami i ustaleniami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia wyrażamy chęć uczestnictwa w zorganizowanym przez Gminę Kąty Wrocławskie 

przetargu nieograniczonym na  „Zimowe utrzymanie dróg na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty 

Wrocławskie” 
............................................... 

  (podpis i pieczęć wykonawcy)   

 

4.  Upoważniony  ..................................................... do reprezentowania wykonawcy 

(imię i nazwisko) 

 

5.  Oferujemy wykonanie wszystkich prac objętych przetargiem, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia i na warunkach określonych w SIWZ za cenę brutto w wysokości ...................... zł 
za 1 km bieżący drogi (słownie złotych :………............……………………………………… 

…………………………….) 

 

………………………………. 

 (podpis i pieczęć wykonawcy) 
 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

oraz projektem umowy i przyjmujemy je w całości bez zastrzeżeń. 

 

7. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania    

oferty oraz podpisania umowy. 

9.Oświadczamy, że 

.............................................................................................................................. 
(nazwa przedsiębiorstwa) 

(nie) jest w stanie likwidacji 
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10. Oświadczamy, że w stosunku do 

.............................................................................................................................. 
(nazwa przedsiębiorstwa) 

(nie) toczy się postępowanie upadłościowe 

 

11.Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez 30 dni od daty składania 

ofert i zobowiązujemy się podpisać umową w ciągu 5 dni od zawiadomienia o wyborze 

 

12.Oświadczamy, że 

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

(nazwa przedsiębiorstwa) 

nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych 

 

13.Oświadczamy, że jesteśmy (nie jesteśmy) podatnikiem od towarów i usług VAT.  

Nasz numer indentyfikacyjny: ................................................................ 

 

14. Zamówienie zrealizujemy siłami własnego przedsiębiorstwa/z udziałem 

podwykonawców* 
*
 - niepotrzebne skreślić 

 

15. Oświadczamy, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt.16 niniejszej oferty, 

oferta nasza oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie 

niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

16. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: 

…………………………………………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………............... 

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

(podpis i pieczęć wykonawcy) 

 

17. Ofertę niniejszą składamy na ……………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 
1. Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 

Ustawy prawo zamówień publicznych(wzór zał. nr 2 do specyfikacji) 

2. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 

Ustawy prawo zamówień publicznych (wzór zał. nr 3 do specyfikacji) 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 

4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  

i doświadczenia w okresie ostatnich trzech 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 
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załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie (wzór zał. nr 5 do specyfikacji) 

5. Wykaz urządzeń - (wzór zał. nr 6 do specyfikacji) 

 

 

 

 

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

(podpis i pieczęć wykonawcy) 
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Załącznik nr 2  

do SIWZ ZP 271/56/2012 

 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - WZÓR 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 271/56/2012 

oświadczamy, że spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  

o przedmiotowe zamówienie warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy z 

dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 

zm.), dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie 

obowiązującymi przepisami prawa, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) 

odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

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

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 

Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 

do SIWZ ZP 271/56/2012 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA - WZÓR 

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

(nazwa i adres Wykonawcy) 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 271/56/2012 

oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z niniejszego postępowania z powodu 

niespełnienia warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom(a) 

odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu karnego. 

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

(data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
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                                                                                                          Załącznik nr 4 

do SIWZ ZP 271/56/2012 

 

 

(Projekt) 

UMOWA Nr ZP 342/…./2012 

na zimowe utrzymanie dróg na obszarze 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, strony zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności zimowego utrzymania dróg 

gminnych i powiatowych na obszarze pozamiejskim Gminy Kąty Wrocławskie, według załącznika 

nr 1 stanowiącego integralną część umowy, zawierającego wykaz dróg podlegających zimowemu 

utrzymaniu. 

2. Czynności zimowego utrzymania dróg obejmują: 

- odśnieżanie na całej długości i szerokości jezdni, 

- zwalczanie śliskości przez posypywanie nawierzchni dróg mieszanką piaskowo-solną (MPS) 4% 

(przyjęta ilość do jednorazowego posypywania - 150g/m
2
). 

 

§ 2 

1. Umowa obowiązuje w okresie od 15 listopada 2012 r. do 15 kwietnia 2013 r. 

2. Czynności zimowego utrzymania dróg będą wykonywane każdego dnia, kiedy wymagać tego będą 

warunki atmosferyczne: 

- na drogach powiatowych - zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg opisanymi w 

załączniku nr 2 stanowiącym integralną część umowy, 

- na drogach gminnych - na podstawie telefonicznej dyspozycji Zamawiającego. 

3. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się utrzymywać w stałej gotowości 

(przez 24 godziny na dobę): 

- nośniki (przystosowane samochody ciężarowe lub ciągniki) wyposażone w piaskarki  

(o ładowności 4-6 ton każda) i pługi śnieżne (średnie) - 3 jednostki, 

- zapas mieszanki piaskowo-solnej 4% - w ilości niezbędnej do nieprzerwanego świadczenia usług 

zimowego utrzymania dróg. 

 

§ 3 

1. Wyjazd sprzętu odbywać się będzie : 

- na drogi powiatowe - zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg, 

- na drogi gminne - na każde wezwanie przedstawiciela Zamawiającego.  

2. Czas stawienia się kierowcy (operatora) wraz ze sprzętem gotowym do pracy wg indywidualnych 

ustaleń stosownie do opisu i wykazu standardów oraz do sytuacji na drogach. 

3. Wykonawca celem zapewnienia stałego całodobowego kontaktu telefonicznego zobowiązuje się 

zaopatrzyć siebie i swoich pracowników (operatorów sprzętu) w telefony komórkowe oraz 
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udostępni numery tych telefonów Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Koszty używania 

tych telefonów ponosi Wykonawca. 

 

§ 4 

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

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

3. Protokoły z dokonanych czynności kontrolnych stanowią podstawę do stwierdzenia prawidłowości 

wykonywania powierzonych czynności. 

 

§ 5 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w tym materialną, za szkody wyrządzone osobom 

trzecim, powstałe w wyniku wykonywania zleconej pracy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania 

zleconych w ramach umowy zadań. 

 

§ 6 

Osobą reprezentującą Zamawiającego w okresie wykonywania niniejszej umowy jest inspektor 

Stanisław Chojecki. 

 

§ 7 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg 

gminnych i powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie (odśnieżanie oraz usuwanie śliskości 

zimowej dróg poprzez posypywanie nawierzchni dróg MPS 4%) – w wysokości ………………… zł 

brutto za 1 km bieżący drogi. 
2. Łączne wynagrodzenie za przeprowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg gminnych  

i powiatowych w całym okresie wykonywania umowy nie może przekroczyć kwoty 200.000,00 zł 

brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). 

 

§ 8 

1. Za wykonywanie czynności objętych umową Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w 

okresach miesięcznych, z wyjątkiem okresów od 15 listopada do 31 grudnia oraz od 1 do 15 

kwietnia, które stanowią jeden okres rozliczeniowy.  

2. Płatność będzie się odbywała na podstawie wystawionej przez Wykonawcę po okresie 

rozliczeniowym faktury VAT z załączonymi kartami pracy sprzętu, potwierdzonymi przez 

przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Faktury będą płatne przelewem w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, przy czym za datę zapłaty 

uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

 

§ 9 

1. Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 7-dniowego okresu 

wypowiedzenia, w przypadku nienależytego świadczenia usług, potwierdzonego protokółami 

sporządzonymi w trybie określonym w § 4. 

2. Wypowiedzenie o którym mowa w ust. 1 może być dokonane po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu 

Wykonawcy. 

3. W przypadku uchybień w świadczeniu usług przez Wykonawcę, stwierdzonych protokołami 

sporządzonymi przez osoby uprawnione do kontroli, Zamawiający może dokonać pomniejszenia 

płaconego Wykonawcy w danym okresie rozliczeniowym wynagrodzenia do 25% wartości brutto 

świadczonych usług. 

 

§10 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy 

w formie kar umownych: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 zł za każdą godzinę zwłoki 

licząc od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby wykonania  przedmiotu umowy, 
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- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca - 30% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust.2 

niniejszej umowy, 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający - w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w §7 ust. 2 niniejszej umowy. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki ustalonej za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki 

jest wymagalne: 

- za pierwszą godzinę – po trzech godzinach, 

- za każdą następną rozpoczętą godzinę – odpowiednio. 

3. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych 

kodeksu cywilnego. 

 

§ 11 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, będą miały zastosowania przepisy 

Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy Strony będą rozwiązywały 

polubownie w drodze porozumienia. W przypadku braku porozumienia spór będzie rozstrzygnięty 

przez właściwy sąd powszechny. 

 

§ 13 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i 

jeden dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 1  

do umowy nr………… 

z dnia ……………….. 

 

 

Wykaz  

dróg gminnych i powiatowych w Gminie Kąty Wrocławskie 

podlegających zimowemu utrzymaniu 

 

Lp Kategoria 

drogi 

Numer 

drogi 

Przebieg drogi Długość (km) Standard 

ZUD Pow. Gm. 

1. Powiatowa 2000D dr. A-4 – Kilianów –Piława 3,30   III 

2. Powiatowa 2001D Kilianów – Szymanów 2,79   VI 

3. Powiatowa 2002D Piława – Kamionna – Czerńczyce – gr. Gm. 4,90   V 

4. Powiatowa 2003D dr. 2002D – Zachowice – Gniechowice K35 3,98   V 

5. Gminna   Zachowice – Stradów   1,00   

6. Powiatowa 1978D Zachowice – gr. Gm. (Siedlakowice), Górzyce - gr. 

Gm. 

1,77   V 

7. Gminna   Zachowice: ul. Słoneczna   0,90   

8. Powiatowa 1974D Gniechowice – gr. Gm. (Krzyżowice) 1,23   VI 

9. Gminna   Gniechowice: ul. Szkolna, ul. Czysta, ul. Spokojna, 

ul. Kwiatowa 

  1,98   

10. Gminna   Gniechowice: ul. Lipowa, ul. Porzeczkowa   1,61   

11. Powiatowa 1977D dr. W-346 (Gniechowice) - gr. Gm. (Żurawice) 0,47     

12. Gminna   Gniechowice – Górzyce   2,56   

13. Gminna   dr. K-35 – Stary Dwór   0,95   

14. Gminna   Krobielowice – Wojtkowice   1,50   

15. Powiatowa 2010D Kąty Wr. – Nowa Wieś Kącka – gr. Gm. 6,03   V 

16. Powiatowa 2016D Sośnica – Strzeganowice – gr. Gm. 6,55   V 

17. Gminna   Sadków, ul. Szkolna, ul. Kasztanowa   1,56   

18. Gminna   dr. 2016D – Różaniec   0,50   

19. Powiatowa 1970D dr. W-347 – Baranowice – Bliż 1,90   V 

20. Powiatowa 1950D dr. A-4 – Pietrzykowice 2,20   V 

21. Powiatowa 2022D Pietrzykowice - Smolec -  dr. 2021D (Krzeptów)  4,33   V 

22. Gminna   Smolec – Jaszkotle   2,27   

23. Gminna   Pietrzykowice – Rybnica   2,13   

24. Gminna   Jaszkotle – Gądów – Nowa Wieś Wrocławska   2,00   

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

26. Gminna   Nowa Wieś Wr.: ul. Nowa, ul. Wymysłowskiego   0,85   

27. Powiatowa 2026D Nowa Wieś Wr. – dr. 1950D (Relaks) 1,70   VI 

28. Gminna   Cesarzowice – Zybiszów   0,80   

29. Powiatowa 2024D Cesarzowice – Zabrodzie – gr. Gm. 2,89   V 

30. Gminna   Mokronos Dolny: ul. Orzechowa, ul. Wiśniowa, ul. 

Agrestowa, ul. Morelowa, ul. Brzoskwiniowa, ul. 

Poziomkowa 

  1,90   
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31. Gminna   Mokronos Górny: al. Konwaliowa, al. Maków, ul. 

Bzowa, ul. Fiołkowa, al. Róż; ul. Spacerowa, ul 

Świerkowa; ul. Radosna, ul Pogodna 

  2,28   

32. Powiatowa   dr. W-370 – Smolec, ul. Chłopska – gr. Gm. 2,75     

33. Gminna   Smolec (ul. Wiśniowa) – Krzeptów   1,37   

34. Gminna   Smolec: ul. Bukowa, ul. Akacjowa, ul. Hebanowa   1,43   

35. Gminna   Smolec: ul. Starowiejska, ul. Św. Floriana, ul. 

Kościelna, ul. Ogrodowa, ul. Wierzbowa 

  3,20   

36. Gminna   Krzeptów: ul. Jarzębinowa, ul. Dębowa, ul. 

Akacjowa, ul. Jagodowa 

  1,20   

37. Powiatowa 2021D Krzeptów – Smolec – Kębłowice – Skałka 5,05   V 

38. Gminna   Samowtór: ul. Leśna, ul. Słoneczna   0,60   

39. Powiatowa 2020D Skałka – Bogdaszowice – gr. Gm. 4,83   V 

40. Gminna   Bogdaszowice (ul. Chmielna) – gr. Gm.   1,80   

41. Gminna   Bogdaszowice – Stoszyce   1,62   

42. Powiatowa 2018D Skałka – Małkowice – Sadków 4,68   IV 

43. Powiatowa 2017D dr. 2018D – Sadowice – dr. W-362 3,82   V 

44. Powiatowa 2014D Pełcznica – gr. Gm. (Piotrowice) 0,84   IV 

45. Powiatowa 1606D Pełcznica – gr. Gm. (Chmielów) 2,67   IV 

46. Powiatowa 2009D dojazd do bocznicy PKP Kąty Wrocławskie 0,18     

47. Gminna   dr. W-346 (Pełcznica ) – Wszemiłowice   2,52   

48. Gminna   Wszemiłowice – Jurczyce   1,40   

49. Gminna   Kąty Wr. (przejazd PKP) – Kozłów – Sokolniki   2,82   

50. Gminna   Kozłów – Pełcznica   1,10   

51. Gminna   Sokolniki – gr. Gm.   0,40   

      Razem 68,86 44,99   

      Łącznie 113,85   
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Załącznik Nr 2  

do umowy nr………… 

z dnia ……………….. 

 

Standardy 

zimowego utrzymania dróg powiatowych 

 

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 – 4% lub 10%) i 

materiałów uszorstniających (piasek – 96% lub 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 – 4% lub 10%) i 

materiałów uszorstniających (piasek – 96% lub 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. 

 

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, 
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- naboju śnieżnego, 

- zasp i przerw w komunikacji do 24 godz. 

Zwalczanie śliskości 

Zwalczanie śliskości odbywać się będzie mieszanką środków chemicznych (soli – 4% lub 10%) i 

materiałów uszorstniających (piasek – 96% lub 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. 
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Załącznik nr 5 

do SIWZ ZP 271/56/2012 

 

 

 

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ 

 

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

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

Numer telefonu ……………………….. Numer fax ..………………………. 

 

 

 

        ………………………………….. 

                                                                                                   /podpis i pieczęć wykonawcy/ 

 

 

 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

(nazwa, miejsce i rodzaj) 

Zakres wykonywanych 

prac (w tym ilość km) 

Termin  realizacji  
 

Nazwa Zleceniodawcy 

 
Data 

rozpoczęcia 

Data 

zakończenia 

1.  
1 

     

2.  
2 

     

3.  
3 

     

4.  
4 
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Załącznik nr 6 

do SIWZ ZP 271/56/2012 

 

 
WYKAZ URZĄDZEŃ 

 

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

    

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

 

Nr telefonu  ……………………………….   Nr fax-u  ………………………… 

 

 

 

 

Lp. Rodzaj sprzętu Podstawa dysponowania 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

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

(podpis i pieczęć wykonawcy) 

 


