
 
 
Numer sprawy: ID - VI - 340 / 8 / 06 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
  
 
Nazwa zamówienia publicznego: 
Usługi komunalne związane z utrzymaniem dróg - ulic gminnych i powiatowych w sezonie 
zimowym 2006/2007 na terenie miasta Opatowa. 
 
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 
 
Gmina Opatów 
Plac Obrońców Pokoju 34  
27 - 500 Opatów 
www.bip.opatow.um.gov.pl.  
drogownictwo@opatow.um.gov.pl  
od.7.00 do 15.00  
 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego 
o wartości: poniżej 60.000 Euro. 
 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 4a ust 2  oraz art. art 41 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. 
zm). 
 
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
 
  1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 
poz. 177 z p. zm.)   
  2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),   
  3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610) ,   
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych   
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
 
3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom. 
Zamawiajacy nie przewiduje podwykonawców 
 
4. Opis przedmiotu zamówienia:  



Usługi komunalne związane z utrzymaniem dróg  - ulic gminnych i powiatowych w sezonie 
zimowym 2006/2007 na terenie miasta Opatowa  tj.odśnieżanie i posypywanie mieszanką 
piasku z solą ulic, parkingów oraz targowic i stadionu, wywóz śniegu z miasta oraz 
uporządkowanie miasta po sezonie zimowym 
Szczególowy zakres robót zgodnie z załącznikiem nr 4 
902122000 - 6 uslugi odsnieżania - Kod CPV 
 
5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 
 
 - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i 
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.  

 - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,  

 - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.  

 - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.  

 - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia.  

 - Inne: Wykonując usługi należy pamietać, że ul. Plac Obrońców Pokoju i ul. Gen. Grota 
Roweckiego jest wykonana z kostki granitowej , betonowej i bruku  
 
 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
 
  do 30 kwietnia 2007r 
  
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków. 
 
 
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 
 
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę 
i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia; 1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia.  
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne 
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 
 
   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,  
   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w 
art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,  
   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 



postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia 
uczciwej konkurencji,  
   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,  
   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,   
   
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: 
 
  - niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia,  
  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji,  
  - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,   
  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do 
składania ofert,  
  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie 
art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,  
  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,  
  - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,  
 
 
 
 
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 
 
A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty: 
 
   A.1) Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.   
    A.3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.   
    
   A.5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.   
    
    
   A.8) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 
Prawa zamówień publicznych.    
 



 
B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 
 
    
  B.2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, dostaw lub usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom 
stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy lub usługi te zostały wykonane 
należycie.   
  B.3) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje 
wykonawca.   
    
  B.5) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.   
 
 
C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące 
dokumenty: 
 
   
   
  C.3) -Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.   
 
 
D.Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
 
  D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A.3), A.5), A.7) składa dokument lub 
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. 
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
 
 
  -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" zastępuje się je 



dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „D".    
 
 
E.Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:  
 
  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt.  A8  dla każdego partnera z 
osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie    
 
 
F. W celu potwierdzenia, że oferowane  usługi, odpowiadają wymaganią określonym w niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 
 
  
 
 
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania 
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę  
 
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się 
z wykonawcami. 
 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: 
 
 
adres: Urząd Miasta i Gminy , Plac Obrońców Pokoju 34, 27 - 500 Opatów 
faksem: - 
^^^^^. 

 

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem.  

2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 

stanowisko: Inspektor  

imię i nazwisko Danuta Dziekońska 

tel. 015 8681625 

fax.  015 8684647 

w terminach  w dni robocze 

 w godz. pomiędzy 8.00  a 15.00 ...............................  

 



3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub 
drogą elektroniczną jest: 

 

stanowisko: referent  

imię i nazwisko Monika Przygoda 

tel. 015 8681300 

fax.  015 8684647 

w terminach  w dni robocze 

 w godz. pomiędzy 8.00 a 15.00 ................................  

 

4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację 
istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło: 

 

  do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.  

   

   

   

  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami  

  

5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na 
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności 
postępowania.  

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed 
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z 
zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. 

8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak 
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu 
składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z 
modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
 
   
 
IX. Termin związania ofertą 
 
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. 



do dnia 2006-11-29  
 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
A. Przygotowanie oferty 
 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i 
wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy 
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4) Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają 
załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę.  
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
 
 
 
B. Oferta wspólna 
 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 
 
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. 
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ 
partnerów - należy załączyć do oferty 
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań  
  W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed 
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa 
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta 
umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.  
 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert. 
 

1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres 



zamawiającego: 

 

  w siedzibie zamawiającego Urzad Miasta i Gminy w Opatowie 

Plac Obrońców Pokoju 34 

Kod 27 - 500 Opatów 

Pokój nr 18 - sekretariat 

 

 

do dnia 2006-10-30 do godz. 8.50  

 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na 
adres:  

  siedziby zamawiającego Gmina Opatów 

Plac Obrońców Pokoju 34 

27 - 500 Opatów 

 

 
3. Oznakowane oferty następujące: Zimowe utrzymanie ulic w Opatowie 
 
4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu 
do wniesienia protestu. 
 
5. Miejsce otwarcia ofert: 
 
   w siedzibie zamawiającego Urząd Miasta i Gminy 
Plac Obrońców Pokoju 34 
27 - 500 Opatów 
Pokój nr 5 - Świetlica 
 
 
dnia 2006-10-30 o godz. 9.00 
 
6. Sesja otwarcia ofert 
 
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację 
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert 
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest 
otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności 
 
  
 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.  



  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez 
Zamawiającego.  
  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen,   
  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).  

   

 
 
XIII. Kryteria oceny oferty 
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
 

1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą 
specyfikacją, 

1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki 
formalne określone niniejszą specyfikacją, 

1.3 złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez 
osoby uprawnione, 

1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.5 wniesiono poprawnie wadium, 
1.6 wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium,  

3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do 
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).  

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:  

 
Nazwa kryterium Waga 
Cena wykonania calego zamówienia 100 
 

 
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 

otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 

6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej 
w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie 
zamówienia przepisami prawa. 

7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.  
 

Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny 



cena wykonania całego 
zadania 

cena najnizsza X 100 
/cena kolejna 

oferta z najwyższą liczbą 
punktów wygrywa 

 
 
8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do 
podpisania umowy o zamówienie publiczne. 
 
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podając w szczególności: 
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
 
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
 
        zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń,   
        zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,  
       
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
 
 
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 
 
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na 



wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym 
pismem. 
 
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
    
   Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
^^^^^   
^^^^^   
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. 
 
Postanowienia umowy zawarto w: 
 
  wzorze umowy, który stanowi załącznik numer: 3  
  
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
1. Prawo do wniesienia Protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a także 
innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
 
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku 
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.  
 
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający 
żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności 
faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w 
przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu zamówień 
publicznych. 
 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie 
pisemnej lub faksem na nr faksu Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji 
 
5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że 
mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem. 
 
6. Pozostałe informacje dotyczące Protestów znajdują się w Dziale VI, Rozdział 2 Prawa 
zamówień publicznych „Protest". 
 
 
 



XVIII. Opis części zamówienia 
 
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  
 
 
XIX. Umowa ramowa 
 
1. Umowa ramowa 
 
   
  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej   
    
 
XX. Zamówienia uzupełniające 
 
  Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających  
 
 
XXI. Oferty wariantowe 
 
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  
 
 
 
XXII. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do 
porozumiewania się drogą elektroniczna. 
 
 
1. Adres poczty elektronicznej: drogownictwo@opatow.um.gov.pl  
2. Adres strony internetowej: www.bip.opatow.um.gov.pl 
  
 
 
XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z 
zamawiającym. 
 
  Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,  
 
 
 
XXIV. Aukcja elektroniczna. 
 
  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,  
  
XXV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:  
  
 
  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,  
 
 
XXVI. Ogłoszenia wyników przetargu 



 
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień 
publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.opatow.gov.pl 
 
Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu 
umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie. 
 
 
XXVII. Postanowienia końcowe 
 
Postanowienia końcowe  
 
Zasady udostępniania dokumentów 
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie 
terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem 
dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.  
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
 
  zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku  
  zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów  
  zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną 
dokumenty  
  zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 1 zł 
  udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
urzędowania  
       
 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
 
XXVIII. Załączniki  
 
 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
 
Formularz ofertowy - zał. nr 1 
oświadczenie z art. 22 - zał. nr 2 
Wzór Umowy - zał nr 3. 
Szczegółowy zakres robót - zał. nr 4  
rozstawienie skrzyń - zał. nr 5 
Wykaz narzędzi i urządzeń - zał. nr 6 
Wykaz osób i podmiotów - zał. nr 7 
Formularz cenowy - zał nr. 8 
Opatów , 2006-10-19 
 
______________________________________ 
Podpis osoby uprawnionej  



 
 
Załącznik Nr 1                       
 

 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  

 
 

Dane dotyczące wykonawcy 

 
Nazwa: ................................................ 
   

Siedziba: ................................................  

   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  0 (**) ......................................   

Numer faksu:   0 (**) ......................................  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

Dane dotyczące zamawiającego 
 
Gmina Opatów 
Plac Obrońców Pokoju 34  
27 - 500 Opatów 
 
Zobowiązania wykonawcy 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym: Usługi komunalne związane z 
utrzymaniem dróg - ulic gminnych i powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007 na terenie 
miasta Opatowa  

Nr sprawy: ID - VI - 340 / 8 / 06, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 
Cena oferty 
 
Cena ofertowa netto ........................................................................................................zł  
(Słownie:.....................................................................................................................……) 
Stawka pod. VAT......%, wartość pod. VAT......................................................................zł 
Cena ofertowa brutto .......................................................................................................zł 
(Słownie:............................................................................................................................) 
 
 
Oświadczam, że : 
 
  Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….  
  Termin płatności:.......... dni ......................  
  Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.............  



  Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni  
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... ..........  
- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........   
 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy: 
• .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: 

.......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności........................................  
• .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: 

.......... .......... ..........  zakres odpowiedzialności 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 

wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania 
oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

3. 4. 5.   Wadium nie jest wymagane  
6. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania 

stawiane wykonawcy oraz postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane bez 
zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 
 
Dokumenty 
 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  



 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 
    Nie jest wymagane  
 
Zastrzeżenie wykonawcy 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
Inne informacje wykonawcy:  
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
______________________________        
Imiona i nazwiska osób         
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy   
 
 
_____________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy  
 
 
 



          Załącznik Nr 4 
       dotyczy specyfikacji  istotnych warunków                

                               zamówienia. 
 
 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT 
KOMUNALNYCH ZWIĄZANYCH 

                 Z UTRZYMANIEM DRÓG - ULIC GMINNYCH 
      I POWIATOWYCH W SEZONIE  ZIMOWYM 2006/2007 

 
1. Wykonanie  i ustawienie skrzyń z piaskiem na  terenie miasta wg załącznika Nr 

5 do specyfikacji - termin  4 listopad  2006r 

2. Bieżące odśnieżanie i posypywanie piaskiem wszystkich dróg - ulic gminnych i 

powiatowych oraz parkingów na terenie miasta aby nie nastąpiło zahamowanie 

ciągłości komunikacyjnej na terenie miasta i trasach przelotowych do głównych 

miejscowości -  termin - całą dobę. 

3. Odśnieżanie i posypywanie piaskiem targowicy koszykowej, zwierzęcej i 

stadionu przy ul. Partyzantów wg potrzeb /dni targowe –  środa,  sobota – do 

godz. 6 rano/. 

4. Wywożenie śniegu z miasta podczas wystąpienia obfitych opadów oraz 

zalęgającego na ulicach i parkingach wg potrzeb  -  w pierwszej   kolejności z 

ulicy Plac Obrońców Pokoju i parkingów przy ulicach: Plac Obrońców Pokoju, 

Wąskiej, Kilińkiego,  Kopernika i Zwierzdowskiego. 

5. Uporządkowanie miasta po sezonie zimowym poprzez oczyszczenie dróg - ulic 

gminnych i powiatowych na terenie miasta z zalegającej ziemi, piasku i błota 

pośniegowego, wywóz zebranego piasku i błota oraz zebranie wszystkich 

skrzyń z piaskiem - termin  do 30 kwietnia  2007 r. 

 

 

 



 



Załącznik Nr 5 

                                                                   do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

W Y K A Z 

rozstawienia skrzyń z piaskiem przy ulicach 

w rejonie miasta Opatowa 

1. Plac Obrońców Pokoju 

    -   przy Urzędzie Miasta i Gminy   1 skrzynia 

     -  na każdym z 4 parkingów po 1 skrzyni   tj. 4 skrzynie  

2. Zwierzdowskiego 

    - przy skrzyżowaniu z ulicą 16-go Stycznia         1 skrzynia  

3. Lubelska - schody 

   - przy skrzyżowaniu z ulicą 16-go Stycznia          1 skrzynia 

   - przy skrzyżowaniu z ulicą Kilińskiego               1 skrzynia 

4 . Sienkiewicza   

   -przy skrzyżowaniu z ulicą 1-go Maja                1 skrzynia 

    - przy schodach do parku przy ul. 1-go Maja      1 skrzynia  

5.  Kościuszki 

    - przy Bramie Warszawskiej                                1 skrzynia  

6. Kilińskiego 

    - na parkingu                                                         1 skrzynia  

7. Partyzantów 

   - przy drodze do Przedszkola                                1 skrzynia 

8. Gen.”Grota Roweckiego 

   - przy skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki                1 skrzynia 

   - przy skrzyżowaniu z ulicą Szkolną                      1 skrzynia 

9. Ogrodowa 

   - przy skrzyżowaniu z ulicą Szeroką                      1 skrzynia 

10. Promenada  

   -przy skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki                  1 skrzynia 

11. Postój „ TAXI”                                                   1 skrzynia 
12. Ulica Wąska /na placu po rozebranym budynku/  - 1 skrzynia 



13. Ulica Kopernika /przed blokiem Kopernika 1/.   – 1 skrzynia 

Piasek w skrzyniach musi być uzupełniany na bieżąco. 

 

 

UMOWA  Nr  ........ /......./ 2006 

Zawarta w dniu ................. 2006 roku w Opatowie pomiędzy Gminą Opatów 
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy  Opatów     mgr 
Krystynę Kielisz 
zwaną dalej w   treści umowy Zamawiającym, a  
.................................................................................................................................  
.................................................................................................................................rep
rezentowaną przez : 
 

 1..................................................................................................................... 
2..................................................................................................................... 

zwany dalej w treści umowy  Wykonawcą o następującej treści: 
 
 

§ 1 
 

1. W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty wykonawcy zgodnie z ustawą  
prawo  zamówień publicznych w dniu  ........... 2006 r.  Zamawiający powierza , 
a  Wykonawca przyjmuje do wykonania  usługi komunalne  polegające na 
realizacji robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg - ulic gminnych  i 
powiatowych oraz parkingów na terenie  miasta Opatowa tj. zwalczania 
śliskości i odśnieżanie oraz uporządkowania miasta po sezonie zimowym 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną cześć umowy w sezonie 
zimowym 2006/2007 . 

2. Kolejność odśnieżania i zwalczania śliskości dróg - ulic gminnych  i 
powiatowych będzie wykonywana przy zachowaniu ich ważności i natężenia 
ruchu kołowego wg niżej podanych stref: 

 

I - sza strefa odśnieżania. 

ulice: Plac Obrońców Pokoju i parking, Partyzantów + dojazd do przedszkola,  
Słowackiego + dojazd do Zespołu Szkół Nr 1, Kopernika i parking, Szeroka, 
Wąska i parking, Zwierzdowskiego i parking, parking przy ulicy Kilińskiego, 



Mickiewicza, część ulicy Szpitalnej do Szpitala, Armii  Krajowej, Gen. „Grota”  
Stefana Roweckiego, 16 - go Stycznia, Żeromskiego, Sempołowskiej, Cmentarna + 
dojazd do cmentarza, Batalionów Chłopskich. 
 
 
 
 
 
II - ga strefa odśnieżania: 
ulice: Klasztorna, Słoneczna, druga część ul. Szpitalnej w kierunku ul. 
Mickiewicza, Nowa , Nowopolna, Polna, Górna, Starowałowa, Jagiełły, Kadłubka, 
Cegielniana, Kania, Widok, Stanisława Czernika. 
 
III - cia strefa odśnieżania: 
ulice:  Lubelska, Ogrodowa, Nowowałowa, Cegielniana, Nagórna, Zacisze, 
Bernardyńska, Kąpielowa, Dorzeczna, Kościuszki od Bramy warszawskiej do 
skrzyżowania z ulicą Gen.„Grota” Stefana  Roweckiego, Niecała, Konopnickiej, 
Kania, Okalińska, Różana, Mariana Hejnickiego, Józefa Grudnia, Franciszka 
Mendyka, Harcmistrza Jerzego Czerwińskiego, Krzysztofa Szydłowieckiego,             
Czesława Miłosza, Mikołaja Reja. 
 
 3.Odśnieżanie i posypywanie piaskiem targowicy koszykowej, zwierzęcej i 
stadionu przy ul. Partyzantów wg potrzeb /dni targowe- środa, sobota – do godz. 6 
rano. 
 4.Praca winna być wykonywana należycie aby nie nastąpiło zahamowanie  
ciągłości komunikacyjnej na terenie miasta. Wykonawca oświadcza, że 
ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody oraz następstwa 
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich 
powstałe na skutek nienależytego wykonania usług określonych w § 1 
umowy. 

 
§ 2 
 

1. Za całość wykonywanych usług Zamawiający zapłaci    Wykonawcy 
wynagrodzenie ryczałtowe.   

2.  Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 ustala się na kwotę brutto   
       ................................ zł. 



3.Wynagrodzenie o  którym mowa w ust. 2  jest niezmienne do końca realizacji 
przedmiotu umowy. 
4.Zapłata  wynagrodzenia za przedmiot umowy następować będzie za 
wykonanie i odebranie części robót. Strony ustalają, że Wykonawca 
wystawi po wykonaniu i odebraniu prac 2 faktury częściowe w 
terminach; 
      15.01.2007 r. 35 % do wartości zamówienia – ......................... zł. 
      20.03.2007 r. 35 % do wartości zamówienia – ......................... zł. 
      oraz fakturę końcową  30.04.2007 r. 30 % do wartości zamówienia-         
      .......................... zł.  
5.Podstawę do wystawienia faktury częściowej i końcowej stanowić będą                  
protokoły odbioru wykonanych prac podpisane przez uprawnionych  
     przedstawicieli stron. 
 
 
6.Ustala się termin zapłaty faktur częściowych w ciągu 14 dni roboczych od 
     dnia ich  otrzymania przez Zamawiającego zaś fakturę końcową w ciągu 21 
      dni od jej otrzymania wraz z dokumentami rozliczeniowymi. 
 
7.Uregulowanie należności będzie następować na konto Wykonawcy  
     Nr konta  ........................................................................................... 
 

§ 3 
 
1. Zamawiający z udziałem Wykonawcy będzie przeprowadzał okresowe kontrole 

wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy sporządzając 
stosowny protokół. 

 
2. W przypadku pokontrolnego stwierdzenia nienależytego wykonywania umowy 

Wykonawca będzie płacił Zamawiającemu kary umowne każdorazowo po ich 
stwierdzeniu w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego za przedmiot 
umowy / § 2, ust 1/ 

 
3. Strona odstępująca od umowy z przyczyn od niej niezależnych zapłaci stronie 

drugiej  karę wysokości 10 % wynagrodzenia  umownego  określonego w  § 2 
ust. 1 

 



4. Obok kar  umownych przewidzianych  niniejszą umową, strony zastrzegają 
sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie 
poniesionej szkody.  

      
 

 
§ 4 
 

1. Umowa zawarta jest na okres sezonu zimowego tj. od dnia  podpisania umowy 
do dnia 30 kwietnia 2007 roku. 

 
2. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem stron lub wypowiedzeniem 

dokonanym przez jedną ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

  
 

§  5 
 

Dodatkowe ustalenia stron umowy : 
Wykonawca posiada polisę ubezpieczeniową  odpowiedzialności cywilnej 
................................................................................................................................. 
 

§ 6 
 
 
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 
zachowania formy pisemnej. 
 

§ 7 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały 
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy  Prawo Zamówień 
Publicznych. 
 

 
§ 8 
 

Ewentualne spory mogące wynikać z realizacji postanowień niniejszej umowy 
strony będą rozstrzygać w drodze polubownego porozumienia . 
W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygać będą właściwe sądy 
powszechne dla Zamawiającego. 



 
 

§ 9 
 

Umowę  sporządzono w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach, po  dwa dla 
każdej ze stron. 
 
Załączniki stanowiące integralną część umowy: 
1.Specyfikacja  istotnych warunków zamówienia 
2.Oferta wykonawcy. 
 
  ZAMAWIAJĄCY                                  WYKONAWCA  
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik Nr 8 
 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
 
 

FORMULARZ CENOWY 
 
 
Zestawienie cenowe oferowanego przedmiotu zamówienia: 
 
Lp. Przedmiot Ilość Cena jn. netto Netto 

(kol.3xkol.4) 
VAT Brutto 

(kol.5+kol.6) 
1       
2       
3       
4       
5       
 
 
 
 
 
Wartość poz. OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego.  
 
 
 
____________________________   
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy      
 
 
 
________________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy 
 
 
 



 
Załącznik Nr 7 

 
 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................ 
 
Miejscowość ..............................................   Data ....................... 
 

 
wYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE  

 
Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności 
 
Lp. Imię i Nazwisko / 

Nazwa podmiotu 
Tel. kontaktowe, 
fax. 

Kwalifikacje / 
Wykształcenie* 

Zakres 
wykonywanych 
czynności 

1     
2     
3     
4     
5     
 
      
* Wypełnić, jeżeli zakres przedmiotu wymaga posiadania przygotowania zawodowego 
/uprawnień.  
 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień.  
  Opis tych dokumentów zawarty jest w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
 
 
 
______________________________        
Imiona i nazwiska osób uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy   
 
 
 
 
_____________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy  
 



 
Załącznik Nr 6 

 
 
 
 
Nazwa wykonawcy .................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy .................................................................................................. 
Miejscowość ...............................................    Data ................... 
 
 

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ 
WYKONAWCY 

 
Wykaz narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca mający na celu potwierdzenie 
warunku że wykonawca: posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
 
Nazwa narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca (na potrzeby zamówienia) 
 
Lp. Nazwa Inne informacje  
1   
2   
3   
4   
5   
 
    
    
    
______________________________        
Imiona i nazwiska osób uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy   
 
 
 
 
_____________________________ 
Czytelne podpisy osób uprawnionych do  
reprezentowania wykonawcy  
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik nr 5 
 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 
Przedmiot zamówienia: Usługi komunalne związane z utrzymaniem dróg - ulic gminnych i 
powiatowych w sezonie zimowym 2006/2007 na terenie miasta Opatowa 
 
 
 
Data:............................................................................................................... 
Nazwa wykonawcy........................................................................................ 
Adres wykonawcy.......................................................................................... 
 
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:  
 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 
działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,  

2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 

prawa zamówień publicznych 
 
 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje 
są zgodne z prawdą.  
 
 
  
______________________                        
Imiona i nazwiska osób uprawnionych    
do reprezentowania Wykonawcy     
 
 
 
________________________________ 
Podpisy osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy 
 
 


