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Nazwa zadania:

„Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowosolnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2020/2021”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów Ustawy
z dn. 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną
dalej „ustawą”,
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
(o ustalonej wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust.8 ustawy).

Zatwierdzam:

Kielce, dnia 27.10.2020 r.
(podpis)

-2Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.
1843);
2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z dnia 27.07.2016, poz. 1126 ze zm.);
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2453).
4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121
z późn. zm.) - jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Rozdział I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW wraz z załącznikami:
Załącznik nr 1, 1.1, 1.2, 1.3 - Formularze oferty (w zależności od wybranego zadania);
Załącznik nr 2 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności / braku przynależności do grupy
kapitałowej;
- Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
- Załącznik nr 6 – Potencjał techniczny;
- Załącznik nr 7 – Wzór umowy.
-

Rozdział II: WARUNKI KONTRAKTU
Rozdział III: WYMAGANIA DLA PIASKU

Rozdział I:
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
wraz z załącznikami
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1 Przedmiot i zakres zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na korzystaniu przez zamawiającego
z miejsc (baz), które będą miały w zakresie wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki
mieszanki piaskowo-solnej o łącznej ilości 5250 Mg przeznaczonej do zimowego utrzymania
dróg powiatowych powiatu kieleckiego, w sezonie zimowym 2020/2021, na terenie:
- Obwodu Drogowego w Łagowie - bazy na terenie gminy Bieliny, Bodzentyn,
granic administracyjnych miasta Daleszyce, gminy Górno Sołectwa Bęczków,
w przewidywanej łącznej ilości 5250 Mg;
W zakres zadania wchodzi:
1/ wykonanie mieszanki piaskowo-solnej z piasku zakupionego (dostarczonego) przez
wykonawcę i soli drogowej dostarczonej przez zamawiającego;
mieszankę należy wykonać poprzez dwukrotne wymieszanie materiału w stosunku 90%
piasku i 10% soli drogowej,
2/ hałdowanie i składowanie wykonanej mieszanki na własnym bądź dzierżawionym placu
w okresie trwania umowy;
3/ załadunek mieszanki ładowarką należącą do wykonawcy na piaskarki zamawiającego.
1.2. Dodatkowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia określają:
a) „Warunki Kontraktu” – rozdział II,
b) „Wymagania dla piasku” – rozdział III.
1.3 Kod CPV: 98.30.00.00-6 – Różne usługi.
1.4 Rodzaj zamówienia: usługi.
1.5 Zamawiający nie formułuje wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, z uwagi
na charakter zamówienia (usługi wykonywane w zależności od warunków pogodowych).
2. OPIS ODPOWIEDNICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, GDY ZAMAWIAJĄCY
DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH
2.1 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane zadanie lub zadania.
Zamówienie obejmuje 4 niezależnych zadań (części), z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania):
Zadanie Nr 1/ODŁ
Wykonanie, składowanie i załadunek 1500 Mg mieszanki piaskowo-solnej przez wykonawcę
będącego właścicielem lub dzierżawcą placu położonego na terenie gminy Bieliny (teren
Obwodu Drogowego w Łagowie).
Mieszanka ma być wykonana z piasku zakupionego przez wykonawcę i soli drogowej
dostarczonej przez zamawiającego oraz załadowana ładowarką należącą do wykonawcy na
piaskarki zamawiającego.
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Wykonanie, składowanie i załadunek 1500 Mg mieszanki piaskowo-solnej przez wykonawcę
będącego właścicielem lub dzierżawcą placu położonego na terenie gminy Bodzentyn (teren
Obwodu Drogowego w Łagowie).
Mieszanka ma być wykonana z piasku zakupionego przez wykonawcę i soli drogowej
dostarczonej przez zamawiającego oraz załadowana ładowarką należącą do wykonawcy na
piaskarki zamawiającego.
Zadanie Nr 3/ODŁ
Wykonanie, składowanie i załadunek 1500 Mg mieszanki piaskowo-solnej przez wykonawcę
będącego właścicielem lub dzierżawcą placu położonego w granicach administracyjnych
miasta Daleszyce lub w promieniu do 2 km od ich granic (teren Obwodu Drogowego
w Łagowie).
Mieszanka ma być wykonana z piasku zakupionego przez wykonawcę i soli drogowej
dostarczonej przez zamawiającego oraz załadowana ładowarką należącą do wykonawcy na
piaskarki zamawiającego.
Zadanie Nr 4/ODŁ
Wykonanie, składowanie i załadunek 750 Mg mieszanki piaskowo-solnej przez wykonawcę
będącego właścicielem lub dzierżawcą placu położonego na terenie gminy Górno
w granicach Sołectwa Bęczków (teren Obwodu Drogowego w Łagowie).
Mieszanka ma być wykonana z piasku zakupionego przez wykonawcę i soli drogowej
dostarczonej przez zamawiającego oraz załadowana ładowarką należącą do wykonawcy na
piaskarki zamawiającego.
3. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH
UZUPEŁNIAJĄCYCH
3.1 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy.
3.2. Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług (zgodnych z przedmiotem
zamówienia podstawowego), może zostać udzielone dotychczasowemu Wykonawcy usług
(tj. Wykonawcy zamówienia podstawowego) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia
podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
3.3 Zakres przewidywanych zamówień uzupełniających (podobnych usług):
- dla Zadania Nr 1/ODŁ - 600 Mg
- dla Zadania Nr 2/ODŁ - 600 Mg
- dla Zadania Nr 3/ODŁ - 600 Mg
- dla Zadania Nr 4/ODŁ - 300 Mg
3.4 Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług w zakresie przewidzianym
w ramach niniejszej SIWZ mogą być udzielane zgodnie z następującymi warunkami:
- Zamawiający musi posiadać środki na sfinansowanie danego zamówienia,
- dane zamówienie zostanie udzielone w ramach procedury zamówienia z wolnej ręki, po
przeprowadzeniu negocjacji dotyczących w szczególności wysokości wynagrodzenia
umownego, w oparciu o odrębnie zawartą umowę,
- dane zamówienie będzie realizowane zgodnie z opisem przedmiotu oraz wymogami
umownymi, jak dla zadania podstawowego.
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania - do 30 kwietnia 2021 r.
6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:.
6.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
6.1.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
6.1.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże odpowiedni potencjał techniczny.
a) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować niezbędnymi do
wykonania urządzeniami w okresie przewidzianym na realizację zamówienia.
Wymagane jest wykazanie do 1 zadania (części zamówienia) posiadanie minimum
następującego sprzętu (jednostki sprzętowej): ładowarki lub koparki – na zał. nr 6.
Uwaga: Wykonawcy składający ofertę na więcej niż 1 zadanie wykażą do każdego z tych
zadań min. jedną jednostkę sprzętową.
Deklarowane jednostki sprzętowe na każdym zadaniu będą musiały wykonywać usługi
niezależnie od siebie.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie
spełniają w/w warunek
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować placem przystosowanym
do składowania mieszanki piaskowo-solnej. Plac powinien być utwardzony, posiadać
możliwość swobodnego manewrowania samochodem ciężarowym i łatwość załadunku
pługopiaskarek – odpowiednio do danego zadania zgodnie z zapisem pkt 2.1.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie
spełniają w/w warunek.
6.1.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
6.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
6.3 Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust.1 ustawy, może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.1.3 w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nim stosunków prawnych,
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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 – na
załączniku nr 5 (składany wraz z ofertą).
6.3.2 Zamawiając oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, 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 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
6.3.3 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
6.3.4 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 6.3, nie
potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca
w terminie określonym przez zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w pkt 6.3.
7. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA
7.1 Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się:
1/ Wykonawcę, 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;
2/ Wykonawcę 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 (Dz. U.
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 20 10 r. o sporcie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny,
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. poz. 769);
3/ Wykonawcę, 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 13;
4/ Wykonawcę, 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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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;
6/ Wykonawcę, 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;
7/ Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
8/ Wykonawcę, 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;
9/ Wykonawcę, 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;
10/ Wykonawcę 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, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11/ Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania
się o zamówienia publiczne;
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,
1618 i 1634), 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.
7.2 Zamawiający wykluczy również wykonawcę:
1/ o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy, 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. poz. 978, z późn. 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, z późn. zm.).
7.3 Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.
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ust. 2/ i 3/ oraz ust. 5/ - 9/ lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 7.2.
niniejszej SIWZ, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się,
jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony
w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
7.5 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie pkt. 7.4.
7.6 Zamawiający może wykluczyć
o udzielenie zamówienia.

Wykonawcę

na

każdym

etapie

postępowania

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAKU PODSTAW
DO WYKLUCZENIA ORAZ FORM ICH SKŁADANIA
8.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w załączniku nr 2 i 3 (w formie
pisemnej-oryginał na załączonych drukach). Informacje zawarte w oświadczeniach będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu
8.2 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach (w załączniku nr 2 i 3), o których mowa w pkt 8.1 oraz składa załącznik
nr 5 do niniejszej SIWZ w oryginale (uwaga-załącznik nr 5 składany wraz z ofertą).
8.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu
(w załączniku nr 3), o którym mowa w pkt 8.1.
8.4 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – na załączniku nr 4 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

-78.5 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień
złożenia oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania
potwierdzających:
a) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
b) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań
określonych przez zamawiającego,
c) brak podstaw wykluczenia.
8.6 Wykonawca na wezwanie zamawiającego winien złożyć następujące dokumenty:
8.6.1 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1/ Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami – na załączniku nr 6.
Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.1.3 a).
/Wymagana forma dokumentu – oryginał/.

2/ Dla potwierdzenia spełnienia warunku o którym mowa w pkt 6.1.3 b), wykonawca
złoży oświadczenie o dysponowaniu placu przystosowanego do składowania
mieszanki piaskowo-solnej z dokładnym adresem lokalizacji i podaniem tytułu
prawnego (własność, dzierżawa lub najem).
/Wymagana forma dokumentu – oryginał/.

8.6.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu:
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.
/Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę/.
8.6.2.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 8.6.2
ppkt 1/ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości.
8.6.2.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.6.2.1 powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.6.2.3 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 8.6.2.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 8.6.2.2 stosuje
się.
8.6.2.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.

-88.7 W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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 może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposobu 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 doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
8.8 Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące
podwykonawców, składane są w oryginale.
Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez wykonawców warunków są
składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmioty, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.

8.9 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy , 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 lub poprawienia lub do
udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.10 Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
9. UDZIAŁ PODMIOTÓW WSPÓLNIE WYSTĘPUJĄCYCH W POSTĘPOWANIU
9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia .
9.2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9.3 Zgodnie z art. 141 ustawy Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

-99.4 Żaden z podmiotów występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu
z postępowania z przesłanek zapisanych w pkt 7.1 i 7.2. Natomiast spełnianie warunków
udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z pkt. 6.1.3.
9.5. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9.6 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców:
a) oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają 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;
b) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o którym
mowa w pkt 8.4 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
9.7 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa
w pkt 8.6.1 i 8.6.2 przy czym :
1) dokumenty o których mowa w pkt 8.6.1 składa odpowiednio Wykonawca, który
wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 6.1.3.
2) dokument o którym mowa w pkt 8.6.2 ppkt1/ składa każdy z nich.
10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ UDZIELANIA,
PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WYJAŚNIEŃ
TREŚCI SIWZ
10.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie (za pośrednictwem operatora pocztowego,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca) lub drogą elektroniczną w języku polskim, za
wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 8 niniejszej
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa
w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
10.2 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach,
25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 44.
10.3 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę
drogą
elektroniczną
winny
być
kierowane
na
adres:
zamowienia.publiczne@pzdkielce.pl.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich
otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres mailowy podany
przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się
Wykonawcy z treścią pisma.

-1010.4 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynie do niego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku,
o którym mowa powyżej.
Jednocześnie treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom,
którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła
zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieści na tej
stronie.
10.5 W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę
specyfikacji zamawiający udostępniana na stronie internetowej
Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień
Publicznych.
Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekazano SIWZ, oraz zamieści na stronie internetowej.
W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.
10.6 Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli zostanie wniesione
odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
10.7 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania z wykonawcami.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
11.1 Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium
w wysokości:
- na zadanie Nr 1/ODŁ - 1200,00 zł.,
- na zadanie Nr 2/ODŁ - 1200,00 zł.,
- na zadanie Nr 3/ODŁ - 1200,00 zł.,
- na zadanie Nr 4/ODŁ - 600,00 zł.,
11.2 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
11.3 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości ( tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
-1111.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący numer
rachunku bankowego:
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
Getin Noble Bank SA, Nr r-ku 37 1560 0013 2017 7382 7000 0002
z dopiskiem: Wadium - „Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki mieszanki
piaskowo-solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie
powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2020/2021”. Zadanie/a nr …... .
Nr sprawy: PZD.26.28.2020.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na
rachunku Zamawiającego.
11.5 W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał
poręczenia lub gwarancji może być złożony w ofercie lub dołączony do oferty w osobnej
kopercie.
11.6 Z treści gwarancji/ poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy.
11.7 Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
11.8 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.9 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego.
11.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a
ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy,
oświadczenia,, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy,
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
11.13 Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy

zostanie odrzucona.
-1212. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
12.1 Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
12.2 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 oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na
piśmie.
12.3 Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu z ofertą, nie powoduje utraty
wadium.
12.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania z ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12.5 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu
związania ofertą ulegnie zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę
Odwoławczą orzeczenia.
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
13.1 Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań (części) wyszczególnionych
w pkt 2.
Na każde zadanie wykonawca składa oddzielną ofertę.
13.2 Ofertę stanowi wypełniony formularz „Oferta” (w zależności od zadania/zadań na które
wykonawca składa ofertę na załączniku nr 1, 1.1, 1.2 lub/i 1.3) oraz niżej wymienione
oświadczenia i dokumenty:
13.2.1 Oświadczenia wymienione w pkt 8.1 niniejszej SIWZ;
13.2.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy (ewentualnie umowę o współdziałaniu z której
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo), w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy);
13.2.3 Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie
wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone
w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
13.2.4 Dokument potwierdzający wniesienie wadium. Oryginał gwarancji lub
poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
13.2.5 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa do
oferty zobowiązanie podmiotu na załączniku nr 5 do SIWZ.
13.2.6 Wykonawca na formularzu „OFERTA” oświadczy, czy jest/nie jest
mikro/małym/średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r.
o swobodzie działalności gospodarczej – rozdział VII art. 104-106 (t.j. Dz. U. 2004
nr 173 poz.1807).
13.3 Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym
dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy.

-1313.4 W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
13.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i złożona w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
13.6 Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
13.7 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których zamawiający określił
wzory w formie załączników, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do
treści oraz opisu kolumn i wierszy.
13.8 Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,
uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. powinna być parafowana
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
13.9 Kolejne strony oferty powinny być ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane.
13.10 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą i adresem wykonawcy oraz zaadresowane na zamawiającego i posiadać
oznaczenia:
Oferta na: „Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki mieszanki
piaskowo- solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2020/20201
Zadanie nr ..............”.
„Przetarg nr PZD/N/17/2020. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.
13.11 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Tajemnica przedsiębiorstwa jest rozumiana jako nie
ujawniona do wiadomości publicznej informacja techniczna, technologiczna, handlowa
lub organizacyjna przedsiębiorstwa, co do której przedsiębiorca podjął niezbędne
działania w celu zachowania jej poufności – Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn.
zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być
udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być umieszczone
w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone z oznakowaniem
„tajemnica przedsiębiorstwa”. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa
informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, t.j. informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie.
13.12 Przed upływem terminu do składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub
wycofaniu oferty powinny być doręczone zamawiającemu na piśmie pod rygorem
nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być
opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe
oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
13.13 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
13.14 Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach
innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank
Polski z dnia wszczęcia postępowania.
13.15 Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami Specyfikacji Istotnych

Warunków. Zamówienia. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty,
oświadczenia, załączniki, o których mowa w treści niniejszej Instrukcji.
-1414. MIEJSCE ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
14.1 Ofertę należy złożyć w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach,
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce – pokój nr 257, w terminie do dnia 10.11.2020 roku,
do godziny 11.00.
14.2 Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 10.11.2020 roku, o godz. 11.30 w siedzibie
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce na sali
konferencyjnej - pokój nr 231.
UWAGA: Zgodnie z podpisanym w dniu 22 kwietnia Zarządzeniem Nr 8/2020
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach, w związku z ogłoszonym przez
Prezesa Rady Ministrów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wirusa
Sars-CoV-2 w tym wprowadzonych przepisów wykonawczych Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz.697),
ustala się co następuje:
- Wychodząc naprzeciw przepisom Ustawy Zamówień Publicznych oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków zamówienia tj. możliwości złożenia przez wykonawcę oferty
w postaci pisemnej bezpośrednio u zamawiającego (za pośrednictwem operatora
pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca), przy głównym wejściu do
Starostwa Powiatowego w Kielcach (stanowiącym siedzibę PZD w Kielcach) w strefie
biura podawczego będzie ustawiony odpowiedni pojemnik (skrzynka podawcza)
umożliwiający złożenie oferty.
- Ze względu na jawność otwarcia ofert, zainteresowani wykonawcy mogą wziąć udział
w tym etapie postępowania przetargowego i tym samym wejść na teren budynku
Starostwa Powiatowego w Kielcach, po uprzednim poinformowaniu (na 1 dzień przed
dniem otwarcia ofert) o celu swojej wizyty. Wykonawcy, biorący udział w otwarciu ofert,
ze względów bezpieczeństwa wyposażeni zostaną w maseczki ochronne na twarz (jeśli nie
zaopatrzą się we własnym zakresie).
W przypadku jakichkolwiek trudności lub udzielenia informacji na powyższe prosimy
kontaktować się z upoważnionymi pracownikami tj:
Jacek Gołębiowski tel. 200-17-31;
Marcin Dzięcioł tel. 200-17-33.
14.3 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
14.4 Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie do składania ofert zostanie zwrócona
wykonawcy.
14.5 Otwarcie ofert jest jawne.
14.6 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
14.7 Podczas otwarcia ofert, zamawiający ogłosi nazwy wykonawców, ich adresy oraz
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie.
14.8 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.pzdkielce.pl
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.
-1515. BADANIE I OCENA OFERT
15.1 Działając zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy zamawiający najpierw dokona oceny
ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
15.2 Oceny ofert dokona Komisja przetargowa powołana zarządzeniem Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach.
15.3 Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
15.4 Zamawiający poprawi inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
(np.: omyłki polegające na błędnym wpisaniu nazwy jednostki miary lub ilości lub inne,
które wystąpią w treści oferty złożonej przez wykonawcę, dostosowując ich treść do
odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ).
15.5 Jeśli wykonawca w „Ofercie” wpisze okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, to
zamawiający wykreśli taki zapis i potraktuje jako przyjęcie zapisu pkt 16.2.1, który
obligatoryjnie gwarantuje dla zamawiającego 36 miesięczny okres gwarancji.
15.6 Informacja o poprawieniu innej omyłki zostanie przesłana do Wykonawcy, w którego
ofercie dokonano poprawek, który w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
może nie zgodzić się na poprawienie innej omyłki, wówczas jego oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy. Zgoda Wykonawcy powinna być
wyrażona w formie pisemnej i przesłana na adres Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty
otrzymania niniejszego zawiadomienia. W przypadku nie przesłania w w/w terminie
informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca wyraża zgodę na zmianę treści oferty
poprzez poprawienie innej omyłki.
15.7 Zapisy pkt 15.6 dotyczą również poprawionych innych omyłek zgodnie z pkt 15.3
ppkt 3).
15.8 Zamawiający w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 90 ust. 1
ustawy, zwróci się do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów,
dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych,
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015
r. , poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265),
b) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
c) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
d) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
15.8.1 Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na
Wykonawcy.
15.8.2 Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli

dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzi, że oferta
zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
-1615.8.3 Zamawiający po dokonaniu oceny ofert zbada spełnienie przez wezwanego
wykonawcę (którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza) warunków
udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.
15.8.4 Jeżeli wykonawca będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wniesie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który
złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY ORAZ INFORMACJE
DOTYCZĄCE KRYTERIUM CZASU REAKCJI
16.1 Wynagrodzenie należy wyliczyć jako iloczyn ilości wykonania, składowania i załadunku
mieszanki (Mg) i ceny jednostkowej za 1 Mg z uwzględnieniem obowiązującego podatku
VAT oraz podać w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
16.2 Cenę ofertową stanowić będzie całkowita wartość brutto wykonania, składowania
i załadunku mieszanki na danym zadaniu, którą należy wpisać na druku „OFERTA”.
W ofercie należy podać również cenę jednostkową netto wykonania, składowania i załadunku
1 Mg mieszanki.
16.3 Cena ofertowa powinna zawierać już w sobie ewentualne upusty oferowane przez
wykonawcę.
16.4 Cena nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okresu
realizacji (wykonania) zamówienia za wyjątkiem zmiany podatku VAT. W takim przypadku
ceny zostaną dostosowane aneksem do umowy.
16.5 Rozliczenie między zamawiającym, a wykonawcą będzie prowadzone w PLN.
16.6 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający
w celu oceny takiej oferty dolicza 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.
16.7 Informacje dotyczące kryterium czasu reakcji:
16.7.1 Zamawiający obligatoryjnie (zgodnie z zapisem wzoru umowy §2 pkt2 oraz
Warunków Kontraktu pkt 5) wymaga od wykonawcy aby czas reakcji na przystąpienie
do wykonania usługi wynosił maksymalnie 2 godziny.
W przypadku braku wskazania w „Ofercie” czasu reakcji, wpisania wartości 0 lub
dłuższego niż 1,5 godziny zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował czas
reakcji na przystąpienie do wykonania usługi wynoszący 2 godziny.
17. KRYTERIA WYBORU, SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA
17.1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami ocen i ich wagami:
- cena
– 60 % = 60 pkt,
- czas reakcji od złożenia dyspozycji - 40% = 40 pkt

Maksymalnie wykonawca może otrzymać 100 punktów (1%=1pkt) oferując najniższą cenę,
oraz najkrótszy czas reakcji.
-1717.1.1 Kryterium – cena (PC).
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez wykonawcę na formularzu „Oferta”.
Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie
przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza, według wzoru:
najniższa cena brutto z ocenianych ofert
PC = ---------------------------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto badanej oferty
17.1.2 Kryterium – czas reakcji od złożenia dyspozycji (PR).
Kryterium „czas reakcji od złożenia dyspozycji” będzie rozpatrywane na podstawie czasu
reakcji, jaką wykonawcy zaproponują w formularzu „Oferta”.
Ocena w zakresie kryterium czasu reakcji od złożenia dyspozycji zostanie dokonana
w następujący sposób:
- 40 punktów otrzyma oferta, której wykonawca zadeklaruje przystąpienie do realizacji
usługi w czasie nie dłuższym niż 1 godzina;
- 30 punktów otrzyma oferta, której wykonawca zadeklaruje przystąpienie do realizacji
usługi w czasie nie dłuższym niż 1,5 godziny.
Jeżeli w ofercie wykonawca nie zadeklaruje czasu reakcji, poda wartość 0 lub dłuższy niż
1,5 godziny otrzyma 0 punktów w kryterium „czas reakcji od złożenia dyspozycji”.
17.1.3 Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta wykonawcy, która w sumie uzyska
największą ilość punktów obliczoną wg poniższego wzoru:
PŁ = PC + PR
gdzie:
PC – liczba punktów w kryterium „cena”
PR – liczba punktów w kryterium „czas reakcji od złożenia dyspozycji”
PŁ – liczba punktów łącznie.
17.1.4 Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy
najkorzystniejszą ofertę.
17.2 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wszystkie wymagania
określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz otrzyma największą
liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert na realizację przedmiotu zamówienia.
17.3 Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu lub innych kryteriów oceny ofert,
zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego
określonym ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy). Wykonawcy, składając oferty
dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach (art. 91 ust. 6 ustawy).

17.4 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

-1818. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
18.1 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.
18.2 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.
19.

WYMAGANIA
DOTYCZĄCE
WYKONANIA UMOWY

ZABEZPIECZENIE

NALEŻYTEGO

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
20. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY
Wszystkie istotne postanowienia w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, które
zamawiający wymaga od wykonawcy są zawarte we wzorze umowy, który stanowi załącznik
nr 7 do SIWZ.
21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
21.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy „Prawo zamówień Publicznych”
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla
postępowania poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
21.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
22. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
22.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom.
22.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest
zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome podać firmy podwykonawców.
22.3 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym

mowa w art. 25a ust. 1, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

-1922.4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany
wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby
wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
22.5 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które
wykonuje przy pomocy podwykonawców.
23. INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
23.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, informuję, że:












administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach,
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce;
inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Kielcach
jest Pan Sylwester Cieśla, kontakt: iod@czi24.pl, telefon (41) 300-55-99*;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późn. zm.), zwanym dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania
umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;



nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-20− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
−

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do
danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania
w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.
*

23.2 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca na podstawie art. 28 staje się podmiotem
przetwarzającym i do obowiązków Wykonawcy należą m.in. obowiązki wynikające
z art. 13 i art. 14 oraz obowiązki wynikające z art. 32 – 36 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający
z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. względem osób fizycznych, których dane przekazuje
Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W związku z powyższym Wykonawca w pkt. 10 formularza OFERTA, składa (o ile
dotyczy) stosowne oświadczenie.

Załącznik nr 1
..........................................................
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

OFERTA
Do
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
„Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej
przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu
kieleckiego w sezonie zimowym 2020/2021”.
MY NIŻEJ PODPISANI
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia NA ZADANIE NR 1/ODŁ.
Niezależnie na tym zadaniu usługi wykonywane będą jednostkami sprzętowymi
wymienionymi w załączniku nr 6 (zgodnie z warunkami zapisanymi w pkt 6.1.3 SIWZ).
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie całości usługi na tym zadaniu t.j. wykonania, składowania
i załadunku na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej w ilości 1500 Mg (na terenie gminy
Bieliny) zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za
kwotę:
-

…............................................................. złotych netto
(słownie:................................................................................................................................)

-

............................................................... złotych brutto
(słownie:.................................................................................................................................)

-

w tym podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie: ....................................... zł.
(słownie:..............................................................................................................................)

wyliczoną jako iloczyn wykonania, składowania i załadunku na piaskarki mieszanki
piaskowo-solnej w ilości 1500 Mg i ceny jednostkowej za 1 Mg wykonania, składowania
i załadunku na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej netto w wysokości ..................... zł.
4. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ przystąpić do wykonania usługi (czas reakcji) od chwili
złożenia dyspozycji w formie telefonicznej w czasie nie dłuższym niż: ………………
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 30.04.2021 r.
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia., tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości .............................................
Wadium zostało wniesione w dniu ......................... w formie ....................................................
Wadium należy zwrócić (jeżeli dotyczy) na nasze konto nr ......................................................
8.
ZAMÓWIENIE
ZREALIZUJEMY
sami*/przy udziale podwykonawców*
(należy wskazać część zamówienia-zakres usług-, której wykonanie zamierza się powierzyć
podwykonawcom oraz podać nazwę podwykonawców, o ile są znane na dzień składania
ofert)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału Podwykonawców

9. OŚWIADCZAMY, że Wykonawca jest*/nie jest* mikro*/małym*/średnim* przedsiębiorcą.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), zwanym dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez
jego wykreślenie).
Uwaga:

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy
(wzorem umowy), określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
nr telefonu .......................................................... nr telefaxu .....................................................
e-mail do kontaktu: …………………………………………………………………………….
13. Niniejszą ofertę składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.
14. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

....................... dnia ................................

..........................................................
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 1.1
..........................................................
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

OFERTA
Do
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
„Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej
przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu
kieleckiego w sezonie zimowym 2020/2021”
MY NIŻEJ PODPISANI
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia NA ZADANIE NR 2/ODŁ.
Niezależnie na tym zadaniu usługi wykonywane będą jednostkami sprzętowymi
wymienionymi w załączniku nr 6 (zgodnie z warunkami zapisanymi w pkt 6.1.3 SIWZ).
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie całości usługi na tym zadaniu t.j. wykonania, składowania
i załadunku na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej w ilości 1500 Mg (na terenie gminy
Bodzentyn) zgodnie z wymogami zawartymi
w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia za kwotę:
-

…............................................................. złotych netto
(słownie:................................................................................................................................)

-

............................................................... złotych brutto
(słownie:.................................................................................................................................)

-

w tym podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie: ....................................... zł.
(słownie:..............................................................................................................................)

wyliczoną jako iloczyn wykonania, składowania i załadunku na piaskarki mieszanki
piaskowo-solnej w ilości 1500 Mg i ceny jednostkowej za 1 Mg wykonania, składowania
i załadunku na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej netto w wysokości ..................... zł.
4. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ przystąpić do wykonania usługi (czas reakcji) od chwili
złożenia dyspozycji w formie telefonicznej w czasie nie dłuższym niż: ………………
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 30.04.2021 r.
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia., tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości .............................................
Wadium zostało wniesione w dniu ......................... w formie ....................................................
Wadium należy zwrócić (jeżeli dotyczy) na nasze konto nr ......................................................
8.
ZAMÓWIENIE
ZREALIZUJEMY
sami*/przy udziale podwykonawców*
(należy wskazać część zamówienia-zakres usług-, której wykonanie zamierza się powierzyć
podwykonawcom oraz podać nazwę podwykonawców, o ile są znane na dzień składania
ofert)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału Podwykonawców

9. OŚWIADCZAMY, że Wykonawca jest*/nie jest* mikro*/małym*/średnim* przedsiębiorcą.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), zwanym dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez
jego wykreślenie).
Uwaga:

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy
(wzorem umowy), określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
nr telefonu .......................................................... nr telefaxu .....................................................
e-mail do kontaktu: …………………………………………………………………………….
13. Niniejszą ofertę składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.
14. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

....................... dnia ................................

..........................................................
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 12.
..........................................................
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

OFERTA
Do
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
„Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej
przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu
kieleckiego w sezonie zimowym 2020/2021”.
MY NIŻEJ PODPISANI
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia NA ZADANIE NR 3/ODŁ.
Niezależnie na tym zadaniu usługi wykonywane będą jednostkami sprzętowymi
wymienionymi w załączniku nr 6 (zgodnie z warunkami zapisanymi w pkt 6.1.3 SIWZ).
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie całości usługi na tym zadaniu t.j. wykonania, składowania
i załadunku na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej w ilości 1500 Mg (w granicach
administracyjnych miasta Daleszyce lub w promieniu do 2 km od ich granic) zgodnie
z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za kwotę:
-

................................................................ złotych netto
(słownie:................................................................................................................................)

-

............................................................... złotych brutto
(słownie:.................................................................................................................................)

-

w tym podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie: ....................................... zł.
(słownie:..............................................................................................................................)

wyliczoną jako iloczyn wykonania, składowania i załadunku na piaskarki mieszanki
piaskowo-solnej w ilości 1500 Mg i ceny jednostkowej za 1 Mg wykonania, składowania
i załadunku na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej netto w wysokości ..................... zł.
4. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ przystąpić do wykonania usługi (czas reakcji) od chwili
złożenia dyspozycji w formie telefonicznej w czasie nie dłuższym niż: ………………
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 30.04.2021 r.
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia., tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości .............................................
Wadium zostało wniesione w dniu ......................... w formie ....................................................
Wadium należy zwrócić (jeżeli dotyczy) na nasze konto nr ......................................................
8.
ZAMÓWIENIE
ZREALIZUJEMY
sami*/przy udziale podwykonawców*
(należy wskazać część zamówienia-zakres usług-, której wykonanie zamierza się powierzyć
podwykonawcom oraz podać nazwę podwykonawców, o ile są znane na dzień składania
ofert)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału Podwykonawców

9. OŚWIADCZAMY, że Wykonawca jest*/nie jest* mikro*/małym*/średnim* przedsiębiorcą.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), zwanym dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez
jego wykreślenie).
Uwaga:

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy
(wzorem umowy), określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
nr telefonu .......................................................... nr telefaxu .....................................................
e-mail do kontaktu: …………………………………………………………………………….
13. Niniejszą ofertę składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.
14. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

....................... dnia ................................

..........................................................
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 1.3
..........................................................
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

OFERTA
Do
Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:
„Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej
przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu
kieleckiego w sezonie zimowym 2020/2021”.
MY NIŻEJ PODPISANI
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
(nazwa i dokładny adres Wykonawcy)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia NA ZADANIE NR 4/ODŁ.
Niezależnie na tym zadaniu usługi wykonywane będą jednostkami sprzętowymi
wymienionymi w załączniku nr 6 (zgodnie z warunkami zapisanymi w pkt 6.1.3).
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami
postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie całości usługi na tym zadaniu t.j. wykonania, składowania
i załadunku na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej w ilości 750 Mg (na terenie gminy
Górno w granicach Sołectwa Bęczków) zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia za kwotę:
-

................................................................ złotych netto
(słownie:................................................................................................................................)

-

............................................................... złotych brutto
(słownie:.................................................................................................................................)

-

w tym podatek VAT w wysokości 23 %, to jest w kwocie: ....................................... zł.
(słownie:..............................................................................................................................)

wyliczoną jako iloczyn wykonania, składowania i załadunku na piaskarki mieszanki
piaskowo-solnej w ilości 750 Mg i ceny jednostkowej za 1 Mg wykonania, składowania
i załadunku na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej netto w wysokości ..................... zł.
4. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ przystąpić do wykonania usługi (czas reakcji) od chwili
złożenia dyspozycji w formie telefonicznej w czasie nie dłuższym niż: ………………
5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 30.04.2021 r.
6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia., tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości .............................................
Wadium zostało wniesione w dniu ......................... w formie ....................................................
Wadium należy zwrócić (jeżeli dotyczy) na nasze konto nr ......................................................
8.
ZAMÓWIENIE
ZREALIZUJEMY
sami*/przy udziale podwykonawców*
(należy wskazać część zamówienia-zakres usług-, której wykonanie zamierza się powierzyć
podwykonawcom oraz podać nazwę podwykonawców, o ile są znane na dzień składania
ofert)
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni powyższego punktu, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
zamierza wykonać całość zamówienia bez udziału Podwykonawców

9. OŚWIADCZAMY, że Wykonawca jest*/nie jest* mikro*/małym*/średnim* przedsiębiorcą.
10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), zwanym dalej RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio
lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.
W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub
art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez
jego wykreślenie).
Uwaga:

11. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla stron postanowieniami umowy
(wzorem umowy), określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres:
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
nr telefonu .......................................................... nr telefaxu .....................................................
e-mail do kontaktu: …………………………………………………………………………….
13. Niniejszą ofertę składamy na ................ kolejno ponumerowanych stronach.
14. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

....................... dnia ................................

..........................................................
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 2 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca:
………………………………………………………….……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..........................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej

przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu
kieleckiego w sezonie zimowym 2020/2021”
zadanie nr ………………………………………………………………
nr sprawy: PZD.26.28.2020
prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach oświadczam, co następuje:
1. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pkt 6 (Warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

2. 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 – pkt 6 (Warunki udziału
w
postępowaniu)
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:
………………………………………………………………………………………………………….
..…………………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 2 do SIWZ c.d.
3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 3 do SIWZ
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu
Wykonawca:
………………………………………………………….……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..........................................................
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej

przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu
kieleckiego w sezonie zimowym 2020/2021”
zadanie nr ………………………………………………………………
nr sprawy: PZD.26.28.2020
prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach oświadczam, co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1
pkt 12-22 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………..…

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 3 do SIWZ c.d.
II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU , NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA :
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
……….………………………………………………….……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
……………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM ,
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA :
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/cych podwykonawcą/ami
w niniejszym postępowaniu, 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), dnia …………………. r.
……………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
……………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 4 do SIWZ
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej ,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:
„Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej

przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu
kieleckiego w sezonie zimowym 2020/2021”
zadanie nr ………………………………………………………………
nr sprawy: PZD.26.28.2020
prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
w imieniu Wykonawcy :
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
(wpisać nazwę/firmę Wykonawcy)

oświadczam, że:
1/* nie należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
2/* należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp , z Wykonawcą …………………………………………………………………………….
który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu na zadanie/a nr ………………………………
i przedstawiam następujące dowody potwierdzające, że powiązania z w/w wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
……………………………………
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

* niewłaściwe skreślić
UWAGA:
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejsze oświadczenie
Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy
z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Załącznik nr 5 do SIWZ
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia
( pieczęć wykonawcy )

ZAMAWIAJĄCY:
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY
..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres podmiotu udostępniającego, którego dotyczy niniejsza informacja)

Niniejszym, mając prawo i zdolność do reprezentowania i kierowania w/w firmą zobowiązuję się do
udostępnienia firmie
..................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..
(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę)

niezbędnych zasobów tj.:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
[należy podać:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (zdolności techniczne, zdolności
zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna) ,
- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia]
na potrzeby wykonania zamówienia p.n.: „Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki

mieszanki piaskowo-solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych na
terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2020/2021” zadanie nr ……………….
(wypełnić odrębnie dla każdego zadania, dla którego Wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu)

.....................................................................
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu)

UWAGA:
1/ Niniejsze zobowiązanie składa wykonawca wraz z ofertą;
2/ Zobowiązanie składa Wykonawca, który będzie wykorzystywać przy wykonywaniu niniejszego zamówienia
niezbędne zasoby innych podmiotów;
3/ Jeśli osoba wypełniająca niniejszy załącznik występuje tylko w swoim imieniu, wpisuje swoje imię
i nazwisko oraz podpisuje się pod zobowiązaniem. W imieniu podmiotów gospodarczych udostępniających
niezbędne zasoby do wykonania niniejszego zamówienia zobowiązanie wypełniają osoby umocowane
prawnie mające prawo występowania w imieniu tego podmiotu.

Załącznik nr 6
.............................................................
pieczęć Wykonawcy/Wykonawców

POTENCJAŁ TECHNICZNY
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie p.n. „Wykonanie, składowanie i załadunek na piaskarki
mieszanki piaskowo-solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg powiatowych
na terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2020/2021”
na zadanie nr ………………………………….……………………………………………

1) dysponujemy n/w jednostkami sprzętowymi spełniającymi wymagania i warunki zapisane
w poz. 6.1.3 a) instrukcji dla wykonawców:
L.p.
Wyszczególnienie (nazwa, model, parametry, rok produkcji itp.)
Ilość
jednostek
1
2
3

2)* nie dysponujemy n/w jednostkami sprzętowymi spełniającymi wymagania i warunki
zapisane w poz. 6.1.3 b) instrukcji dla wykonawców, lecz będziemy dysponować, na
potwierdzenie czego załączamy pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania nam ich do
dyspozycji i korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (na załączniku nr 5)*.
L.p.
Wyszczególnienie (nazwa, model, parametry, rok produkcji itp.)
Ilość
jednostek
1
2
3

*Wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych (potencjale) do
wykonania niniejszego zamówienia innych podmiotów.

....................... dnia ................................

..........................................................
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 7

WZÓR UMOWY

U M O W A Nr ............../2020
W dniu .............2020 r. w Kielcach pomiędzy:
Nabywcą:
Powiat Kielecki
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
NIP: 959-164-57-90;
Odbiorcą:
Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
zwany dalej „Zamawiającym” reprezentowany przez:
Zbigniew Wróbel – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach,
a firmą: ..................................................................
..................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowaną przez:
......................................................................
w wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, składowania
i załadunku na piaskarki mieszanki piaskowo-solnej przeznaczonej do zimowego utrzymania
dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego w sezonie zimowym 2020/2021,
w przewidywanej ilości ....... Mg w miejscowości ................ na terenie gminy ........................
– zadanie nr ………. .
2. Wymagania dotyczące realizacji zadania określonego w ust.1 zawarte są w „Warunkach
Kontraktu” stanowiących załącznik do umowy.
§2
1. Zamówienie należy wykonać sukcesywnie w terminie: do 30.04.2021r.
2. Wykonawca rozpocznie wykonywanie usługi od chwili złożenia dyspozycji w formie
telefonicznej przez zamawiającego w czasie nie dłuższym niż …………. (obligatoryjnie
zgodnie z zapisem Warunków Kontraktu pkt 5 – nie dłuższym niż 2 godziny lub zgodnie
z deklaracją zapisaną w druku oferty).
3. Czynności wskazane w §1 niniejszej Umowy, wykonywane będą przez Wykonawcę
w systemie ciągłym - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
4. Telefon zgłoszeniowy Wykonawcy…………………….. czynny całą dobę.
§3
1. Przewidywana wysokość wynagrodzenia umownego wynosi :
- ............................ zł. netto
(słownie: ........................................................................... zł.),
- ............................ zł. brutto
(słownie: ........................................................................... zł.),
- w tym podatek VAT w wysokości ......., to jest: ....................................... zł.
(słownie:.............................................................................zł.),
2. Cena za wykonanie, składowanie i załadunek1 Mg mieszanki wynosi .................. zł. netto.

-24. Ostateczna należność Wykonawcy wynikać będzie z iloczynu faktycznej ilości wykonanej,
składowanej i załadowanej mieszanki oraz ceny jednostkowej określonej przez wykonawcę
w ofercie.
W przypadku różnicy pomiędzy przewidywaną wartością wynagrodzenia umownego
(wynika z przewidywanej ilości wykonania mieszanki), a ostateczną (wynika z rzeczywistej
i potwierdzonej przez Zamawiającego ilości wykonanej, składowanej i załadowanej
mieszanki na piaskarki), Wykonawca nie nabywa prawa do jakichkolwiek roszczeń
w stosunku do Zamawiającego.
§4
Zamawiający odbiera wykonanie usługi na podstawie „Warunków Kontraktu”, które
stanowią załącznik do umowy.
§5
1. Piasek użyty do wykonania mieszanki powinien odpowiadać wymaganiom opisanym
w załączniku do umowy „Wymagania dla piasku”.
2. Zamawiający zastrzega sobie, że w każdej chwili może dokonać badania próbki mieszanki
piaskowo-solnej pobranej z placu załadunkowego. W razie jakichkolwiek odchyłek co do jej
składu (10% soli drogowej i 90% piasku) Zamawiający kosztami jej badania laboratoryjnego
wraz z dodatkowymi karami umownymi obciąży Wykonawcę.
§6
Należność dla wykonawcy realizowana będzie sukcesywnie w oparciu o fakturę wystawioną
za zrealizowaną ilość zamówienia w okresie rozliczeniowym na dzień 30 (31) każdego
miesiąca.
Do faktury powinny być dołączone karty pracy sprzętu z potwierdzoną każdego dnia
(zmiany) przez dysponenta ilością załadunku mieszanki.
§7
1. Termin zapłaty faktur ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych i potwierdzonych przez osobę odpowiedzialną
z ramienia Zamawiającego.
Zapłata będzie następowała przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
2. W przypadku zatrudnienia podwykonawcy Wykonawca do wystawionej faktury załączy
podpisane przez podwykonawców oświadczenia potwierdzające uregulowanie wobec nich
należności, wynikającej z wykonanego zakresu usług.
3. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi.
4. Do zawarcia umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.
5. Za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za
własne.
§8
1. Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji odpowiedzialnego za wykonanie zadania:
.....................................................................................................................................................
2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego do pełnienia funkcji dysponenta
i odbierającego jest:
........................ - ........................................ .

-3§9
Strony ustanawiają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązań umownych
w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1.Wykonawca płaci zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie wykonania usługi od chwili złożenia dyspozycji w formie telefonicznej
w stosunku do czasu reakcji określonego w § 2 ust. 2 umowy, w wysokości 100,00 zł za
pierwszą godzinę opóźnienia, a za drugą i następne po 150,00 zł za każdą jednostkę.
b) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - 10% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 3 pkt 1 niniejszej umowy.
c) za opóźnienia w rozpoczęciu usługi w stosunku do zadeklarowanego czasu reakcji
w formularzu oferty, każdorazowo za każdy stwierdzony co do zasadności brak
zadeklarowanego czasu reakcji w wysokości 300,00 zł. (trzysta złotych).
2. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 pkt 1 niniejszej umowy.
3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
§ 10
Jeżeli w trakcie kontroli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługę niezgodnie
z „Warunkami Kontraktu” to może:
a) nie potwierdzić usługi od początku dyspozycji
b) będzie naliczał kary tak jak za niepodstawienie sprzętu
c) zrezygnować natychmiast z usług Wykonawcy (natychmiastowe rozwiązanie umowy
z winy Wykonawcy).
§ 11
Zamawiający przewiduje możliwości zmiany postanowień umowy w przypadkach
wystąpienia istotnych okoliczności, w szczególności:
1. W zakresie wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku
od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy;
b) zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy „Prawo zamówień publicznych” (łączna
wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie).
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia
opóźnień wynikających z:
a) z tytułu wydłużenia terminu realizacji spowodowanego panującymi warunkami
atmosferycznymi w postaci przymrozków, ciągłych opadów śniegu po 30 kwietnia 2020 r.;
- wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności;
- podpisania umowy na zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP
o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania zamówienia;
3. W przypadku awarii sprzętu zimowego utrzymania i konieczności jego wymiany – nowy
sprzęt musi spełniać warunki i wymagania określone w „Warunkach szczegółowych
umowy” – zmiana ta nie wymaga wprowadzenia aneksu do umowy,
4. Zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy
w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

-45. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę
podwykonawcy pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków
w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego przez dotychczasowego podwykonawcę;
6. Z uwagi na niezależne od Stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji
umowy np. osób reprezentujących Strony (w szczególności choroba, wypadki losowe,
nieprzewidziane zmiany organizacyjne);
7. Zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie;
8. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy „Prawo zamówień publicznych”.
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest
właściwy rzeczowo sąd w Kielcach.
§ 13
1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia, zawierającą m.in. istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania
oraz, że są one wprowadzone do niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Integralną częścią umowy są:
a) Oferta Wykonawcy,
b) „Warunki Kontraktu”,
c) „Wymagania dla piasku”.
§ 14
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony.
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Rozdział II:
WARUNKI KONTRAKTU

WARUNKI KONTRAKTU
1. Piasek użyty do wykonania
przedstawionym w rozdziale III.

mieszanki

powinien

odpowiadać

wymaganiom

2. Zamawiający zastrzega sobie, że w każdej chwili może dokonać badania próbki mieszanki
piaskowo-solnej pobranej z placu załadunkowego. W razie jakichkolwiek odchyłek co do jej
składu (10% soli drogowej i 90% piasku) Zamawiający kosztami jej badania laboratoryjnego
wraz z dodatkowymi karami umownymi obciąży Wykonawcę usługi.
3. Wykonawca realizował będzie wykonanie mieszanki w czasie i ilościach uzgodnionych
z upoważnionym pracownikiem w Obwodzie Drogowym.
4. Odbiór wykonanej usługi wg dyspozycji następuje przez przedstawiciela Zamawiającego
bezpośrednio po jej wykonaniu.
5. Wykonawca zobowiązany jest podstawić jednostkę sprzętową (do załadunku mieszanki)
sprawną do akcji czynnej niezwłocznie lecz nie później niż - 2 godz. (lub zgodnie z deklaracją
zawartą w ofercie) po wezwaniu Zamawiającego w formie telefonicznej.
6. Wykonawca podstawiający sprzęt musi być przygotowany na pracę w sposób ciągły
(24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) aż do odwołania. Zamawiający zachowuje prawo
odwołania prowadzenia akcji czynnej (przy sprzyjających warunkach) na czas nieokreślony,
nie powodujący roszczeń z tego tytułu do wynagrodzenia dla Wykonawcy.
W celu utrzymywania stałego kontaktu telefonicznego, Wykonawca uruchomi telefon
dyżurny.
7. Jeżeli w trakcie kontroli Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca wykonuje usługi
niezgodnie z Warunkami Kontraktu to może zastosować sankcje wobec Wykonawcy:
a) nie potwierdzić usługi od początku dyspozycji
b) będzie naliczał kary tak jak za niepodstawienie sprzętu
c) zrezygnować natychmiast z usług Wykonawcy.
8. W przypadku poważnej awarii sprzętu, Wykonawca ma obowiązek wynajęcia go od
innego podmiotu do czasu wyremontowania. Z tego tytułu nie uzyska dodatkowego
wynagrodzenia.
9. Rozliczenia za usługę dokonywane będą systemem bezgotówkowym, a zatem Wykonawca
musi posiadać własny rachunek rozliczeniowy w banku.

Rozdział III:
WYMAGANIA DLA PIASKU

WYMAGANIA DLA PIASKU
stosowanego do zwalczania śliskości na jezdniach w okresie zimowego utrzymania dróg
1. Dostarczony do zimowego utrzymania dróg piasek musi spełniać następujące wymagania:
- zawartość ziaren mniejszych niż 0,063 mm, nie więcej niż 5%,
- uziarnienie do 2 mm, nadziarna nie więcej niż 15% (nie dopuszcza się w nadziarnie ziaren
większych od 4mm),
- nie może być zanieczyszczony związkami organicznymi jak. np. trawa, szczątki korzeni,
konarów itp.,
- nie może zawierać żadnych zanieczyszczeń gliniastych lub ilastych, które rozłożone
cienką warstwą na jezdni zwiększają niebezpieczeństwo poślizgu pojazdów,
- wskaźnik piaskowy ma być większy niż 65%.
- wilgotność piasku do 5%.
1. Piasek w dniu dostawy nie powinien być zbrylony na skutek niskich temperatur. Bryły
w piasku będą traktowane jak uziarnienie powyżej 4 mm.
2. Przy każdorazowej dostawie, przy której Odbierający ma wątpliwości co do ilości
dostarczonego piasku może zażądać przeważenia ładunku.
3. W przypadku rozbieżności między Wykonawcą a Zamawiającym w ocenie przydatności
dostarczonego piasku do zwalczania śliskości, Zamawiający może zlecić ocenę
laboratoryjną, a koszty badań pokryje Wykonawca.

