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„SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW ZAMÓWIENIA”  
(w skrócie: SIWZ) 

 
Instrukcja dla Wykonawców 

 
I. ZAMAWIAJ ĄCY 
 
   Powiat Opolski – Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 
   45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27 
   tel. (077) 44 14 069 (070)     fax (077) 44 14 071  
   REGON :  531421584 
   NIP :  754-25-65-239 
 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach 

określo nych w ustawie z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. 2013 , poz. 907 z późn. zm.), w skrócie: ustawa Pzp – o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
     Zamówienie obejmuje:  
    Usługi transportowe związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg   
               powiatowych w powiecie opolskim w 2014r. – 2 zadania 
 
                                  (CPV 601 00000-9 – Usługi w zakresie transportu drogowego) 
 
IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA  
 
Zadanie 1 – samochodem ciężarowym o ładowności  20 -25 ton – 10000 km 

            (dopuszcza się zestaw o ładowności ok. 20 - 25 ton  t.j. samochód + przyczepa)  
Usługi transportowe związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych. 

      
 Zadanie 2– samochodem ciężarowym o ładowności 5 - 10 ton –  830 godz 

Usługi transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych. 
       
Ilości kilometrów i godzin przyjęto szacunkowo. Rozliczenie – miesięczne według faktycznie 
wykonanych i potwierdzonych kilometrów / godzin pracy. 

     
Dopuszcza się składania ofert częściowych na wszystkie lub na dowolnie wybrane 
części/zadania.  
 
V.  INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH  
UZPEŁNIAJ ĄCYCH 
 

Dopuszcza się możliwość udzielenia (wybranemu w niniejszym postępowaniu 
wykonawcy/ców usług podstawowych) zamówień uzupełniających, polegających na 
powtórzeniu tego samego rodzaju usług, jakie obejmuje niniejsze postępowanie (do 50% 
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wartości szacunkowej zamówienia podstawowego) – w przypadku zaistnienia potrzeby 
zwiększenia zakresu przedmiotowych robót i posiadania środków na ich sfinansowanie. 
 
VI. INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH 
 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
 
VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

Termin realizacji zamówienia: od następnego po podpisaniu umowy umowy - do 20 
grudnia 2014 r. 
 
VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1  i ust. 2 ustawy Pzp,  
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp, w 

tym:  
      Potencjał techniczny - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
    Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować niżej wymienionymi środkami 
transportu: 
      - dla zadania 1 – samochód ciężarowy o ładowności ok. 20 - 25 ton  

                           (dopuszcza się zestaw o ładowności ok. 20 - 25 ton t.j. samochód +   
                            przyczepa)  

        - dla zadania 2 – samochód ciężarowy o ładowności ok. 5 -10 ton 
 

Wykonawca może polegać na sprzęcie innych podmiotów niezależnie od charakteru 
prawnego łączącego go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował sprzętem niezbędnymi do 
realizacji zamówienia a w szczególności przedstawi w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tego sprzętu na okres 
korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia . 
 

2. Przepisy ustawy Pzp i SIWZ dotyczące Wykonawcy mają zastosowanie odpowiednio do  
    wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna). Ponoszą oni tez  
    solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
3. Potwierdzeniem spełnienia powyższych warunków będą dokumenty (złożone wraz z   
    ofertą) – wg zasady spełnia/nie spełnia. 
 
IX. WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW  
 
  1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia 

(oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,tj. osoby podpisujące 
ofertę): 
 

1.A W zakresie potwierdzenia warunku nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 
1 Ustawy Pzp należy przedłożyć:  

1.1. Oświadczenie Wykonawcy / -ów o braku podstaw do wykluczenia  w oparciu o  art. 24 
ust.1  Ustawy Pzp -  na Formularzu 2.1,  
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1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,      
  
 1.B. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie                 
             art. 24 ust. 2 pkt. 5  ustawy Pzp  Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć niżej   
             wymienione oświadczenia i dokumenty:  
 
1.    Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.   
            24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy   
            kapitałowej na Formularzu 2.2, 
  
1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

na podstawie art. 22 ust.1 ustawy Pzp należy przedłożyć: 
2.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - na Formularzu  3 
2.2. Wykaz sprzętu (na wybrane zadania) wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi 

zasobami – na Formularzu 4.1 i/lub  4.2 – informacja musi  potwierdzać spełnienie 
warunku, o którym mowa w pkt  VIII.1.b  Instrukcji dla  Wykonawców.      
W przypadku polegania na potencjale technicznym innych podmiotów należy dołączyć 
pisemne zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do dyspozycji  sprzętu na okres 
korzystania  z niego przy wykonywaniu zamówienia. 

 
3.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa  w pkt  2 składa 
odpowiedni dokument lub dokumenty  określone wg  Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane” ( Dz. U.  
poz. 231  
  
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu  

potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających 
wspólną ofertę: 

a) oświadczenie wymienione w pkt  1A - 1.1. oraz w pkt  1B - 1. winno być złożone 
przez każdego współ-Wykonawcę 

b) dokumenty wymienione w pkt 1.2. albo odpowiadające im określone w pkt 3  
winny być złożone przez każdego współ-Wykonawcę;  

c) oświadczenie wymienione w pkt 2.1. winno być złożone w imieniu wszystkich 
współ-Wykonawców składających wspólną ofertę i podpisane przez ustanowionego 
pełnomocnika do ich reprezentowania,  

d)  dokumenty wymienione w pkt  2.2 składa  w imieniu wszystkich ten, lub ci  
spośród współ-Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy spełniają warunki 
określone w pkt VIII.1b. i uczestniczyć będą w realizacji zamówienia w zakresie 
odpowiadającym postawionym warunkom. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zwarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia. 

 
Dokumenty wymienione w pkt. IX poza dokumentami z pkt. 1.2 i 2.2 składa się w oryginale. 
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X. SPOSOBY POROZUMIEWANIA SI Ę I FORMA WYMIANY DOKUMENTÓW 
 
1.Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą  
z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art. 38). 
 
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie lub faksem. Dokumenty przekazane za pomocą faksu uważa się za 
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem tego terminu i została 
niezwłocznie (w ciągu 3 dni) potwierdzona pisemnie oraz każda ze stron na żądanie drugiej 
niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faksu.  
 
XI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SI Ę Z WYKONAWCAMI 
 
Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się ze strony Zamawiającego są 
następujące osoby:        
Dorota Grenich    – sprawy dot. przedmiotu zamówienia    -  tel./fax  077 / 44 14 069 – 070 
Ewa  Witek    -  sprawy dot. procedury przetargowej -  tel./fax  077 / 44 14 069 – 070 
 
XII. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM  
 
1. Wykonawca zapewni  jako  część  swojej  oferty (tylko dla zadań o które się będzie    
    ubiegał) wadium w wysokości: 

  

            Zadanie Nr 1       -      800,00  - zł 
 

            Zadanie Nr 2      -    1.200,00  - zł                     
 

2. Wadium może być wnoszone w formie: 
• w  pieniądzu ( w tym przypadku wadium na koncie Zamawiającego musi 

znaleźć się do godz. Składania ofert )  
• poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

– kredytowej (poręczenie pieniężne),  
• gwarancjach  bankowych, 
• gwarancjach ubezpieczeniowych, 
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5  pkt 

2  ustawy z dnia 9.11.2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości 

 

3. Wadium  wnoszone w  pieniądzu  należy  dokonać  przelewem  na  konto Zamawiającego: 
PKO  BP SA I  O/Opole  nr  94 1020 3668 0000 5902 0015 8857  

     z  dopiskiem: 
„ Wadium na przetarg nr  ZDP.DT.3421-2/2014: usługi transportowe. Zadanie/nia: ..…..” 

         a dowód wpłaty załączyć do oferty w oryginale lub jego potwierdzoną kopię. 
 
4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądza (wg pkt.2  powyżej) należy załączyć do  
     oferty w oryginale. 
     
5. Nie wniesienie wadium lub wniesienie w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie 
    Wykonawcy z postępowania. 
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    6.  Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz  
z odsetkami, w przypadku gdy: 

 
6.1  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 

- odmówi  podpisania  umowy  w sprawie niniejszego zamówienia na  warunkach    
  określonych  w  ofercie, 
- zawarcie  umowy  w sprawie niniejszego zamówienia stanie  się  niemożliwe z  
  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.          

6.2  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy 
Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 
1ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn 
nieleżących po jego stronie. 

 

7. Pozostałe uregulowania dot. wadium zawierają artykuły 45 i 46 ustawy Pzp. 
 

XIII. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 
    Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 
 
XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę (na wybrane zadania), sam lub jako 

główny partner grupy Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku oferty 
wspólnej, wykonawcy ustanawiają reprezentanta (pełnomocnika - lidera) do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania  
w postępowaniu i zawarcia umowy - fakt ustanowienia pełnomocnika-lidera musi wynikać 
z załączonych do oferty dokumentów. 

2.  Oferta wspólna winna być opisana w ten sposób, by przy otwarciu ofert wyraźnie  
   wynikało, iż oferta została złożona przez grupę podmiotów występujących wspólnie. 

3.  W przypadku, gdy Wykonawca przedłoży więcej niż jedną ofertę, oferty takiego  
     Wykonawcy zostaną odrzucone. 
4.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
5.  Oferta powinna być złożona w jednym egzemplarzu. 
6.  Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ.  
7.  Wszystkie dokumenty dot. oferty powinny być pisane w języku polskim na maszynie do 
     pisania , komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez    
     upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie poprawki lub korekty błędów  
     będą parafowane przez osobę/by podpisującą ofertę. 
8.  Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie, która będzie: 

- zaadresowana do Zamawiającego, na adres: 
                     Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu 

    45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27 
- posiadała oznaczenie:  

„Oferta na przetarg nr ZDP.DT.3421-2/2014: usługi transportowe. Zadanie/nia: ... 
 Nie otwierać przed dniem  27 .01.2014r, godz. 9:00” 

- posiadała nazwę i adres  nadawcy-Wykonawcy. 
9.  Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że    
     Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert        
     określonym w p. XV.1 . Powiadomienie o wprowadzeniu zmian zostanie przygotowane,   
     opieczętowane i oznaczone zgodnie z p. 6, a koperta będzie dodatkowo oznaczona   
     określeniem „ZMIANA”. 
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     Wykonawca może wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma   
     pisemne powiadomienie przed upływem terminu składania ofert określonym w p. XV.1. 
 
10. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  
      nieuczciwej konkurencji, co do których w Wykonawcy zastrzegą, że nie mogą być  
      udostępniane muszą być oznaczone klauzulą: 

„Nie udostępniać.  Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu art. 11 ust.4  Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz.U. z 2003r Nr 153, poz. 1503)” 
      i załączone jako odrębna część nie złączona z ofertą w sposób trwały. 
 11. Nie można zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp. Po otwarciu  
      złożonych ofert podmiot/osoba, który będzie chciał skorzystać z zasady jawności, musi  
      wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem. Zamawiający dokona wyboru dnia  
      i godziny, kiedy może nastąpić przeglądanie ofert/ty. 
 
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1. Składanie ofert 
    Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt 
Opolskich 27 pok. 208 Sekretariat  lub przesłać pocztą w terminie do dnia 27.01.2014. do 
godziny 8:50. 
Oferta w sposób fizyczny musi wpłynąć w wyznaczonym terminie do siedziby 
Zamawiającego j.w. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez 
otwierania.  
 
2. Otwarcie ofert 
    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.01.2014r. o godzinie 9:00 w siedzibie Zarządu Dróg 
Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27 pok. 212. W trakcie publicznego otwarcia 
ofert Zamawiający poda informacje określone w art. 86 ustawy Pzp. 
 
XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ( na wszystkie lub wybrane zadania) 
 

Wykonawca określi jednostkowe ceny za 1 km (dot. zadania 1) i/lub za 1 godz. (dot. 
zadania 2), które winny uwzględniać wszelkie koszty i ewentualne opusty. Ceny 
jednostkowe określone przez Wykonawcę nie będą podlegały jakimkolwiek zmianom,  

  a w przypadku oferty wybranej – cena ofertowa brutto będzie kwotą umowną (po uwzględ- 
  nieniu ilości kilometrów i/lub godzin oraz podatku VAT). 
 
XVII. INFORMACJA DOT. WALUT OBCYCH W ROZLICZENIACH 
  
 Nie dotyczy. Walutą obowiązującą będzie PLN. 
 
XVIII. OPIS KRYTERÓW, ICH ZNACZENIE I SPOSÓB OCENY OFERT 
 
 Kryterium i jego znaczenie: 
 
Wysokość ceny ofertowej   .............................      100%        (max ilość punktów – 100) 
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Ocena ofert (nie podlegających odrzuceniu z powodu wykluczenia Wykonawcy na podstawie 
art. 89 Pzp) zostanie przeprowadzona poprzez porównanie wysokości oferowanych cen. 
Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną ofertową brutto. 
 
XIX. INFORMACJA O FORMALNO ŚCIACH PO WYBORZE OFERTY, W CELU  
         ZAWARCIA UMOWY 
 

W terminie podanym przez Zamawiającego w zawiadomieniu o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do 
złożenia/przesłania u Zamawiającego podpisanej umowy, której wzór jest częścią niniejszej 
SIWZ. 
 
XX. WYMAGANIA DOT. ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 
 

Nie dotyczy. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 
 
XXI. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE DO UMOWY  
 

Postanowienia umowne zawiera załącznik do SIWZ - wzór umowy 
 
XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 
1. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na  

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp 

  2.  Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone  
w Dziale VI ustawy Pzp – odwołanie , skarga. Środki ochrony prawnej wobec 
ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 
ustawy Pzp. 

    3.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c. odrzucenia oferty odwołującego. 

     4.    Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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       ............................................                                                                          Załącznik nr 1.1                        
            (nazwa i adres Wykonawcy)                                                                                                                                
                                                  

O F E R T A 
(zadanie 1) 

 
                                                                                     do Zarządu Dróg Powiatowych 
                                                                                   w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27            
 
                             Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

Usługi transportowe związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych  
w powiecie opolskim w 2014r. 

Zadanie 1 – samochodem ciężarowym o ładowności 20 - 25 ton – 10000 km                    
 
1.  Oferowana cena za 1 km  wynosi:     .................... zł/km  +  23 % VAT            
2.  Cena ofertowa wynosi : 
             10000 km   x  .................. zł/km =  .................... zł (netto)                                                                             
                               podatek VAT 23%  = ................... zł                     
                                    cena  brutto      = ..................... zł  (brutto)               
  
3.  Usługę wykonywać będziemy:  samochodem ciężarowym / zestawem (sam. + przyczepa)   
     ...............................................................................................................................................  
                                                      (opis,  typ,  ładowność) 

       w terminie: od dnia zawarcia umowy  do  20 grudnia  2014r. 
 

4.  Oświadczamy, że akceptujemy Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ),  
     w tym wzór umowy i zawarte w niej warunki płatności. 
 
5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty  
     składania ofert. 
 
6.  Usługi objęte zamówieniem zamierzamy:   

- wykonać sami bez udziału podwykonawców/-zlecić podwykonawcom  [skreślić niewłaściwe] 

 
7. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do podpisania i  
    przesłania/złożenia umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w  
    zawiadomieniu o wyborze naszej oferty. 

 
8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
             (wg pkt IX  Instrukcji dla Wykonawców) 
 

(1) .................................................................... 
(2) .................................................................... 
(3) .................................................................... 
(4) ....................................................................          

                                                                                         ......................................................... 
                                                                                              (upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) 
                                                                                                                                                imię, nazwisko, podpis      

                     ................................. dnia ................................ 
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       ............................................              
 Formularz nr 1.2                        

            (nazwa i adres Wykonawcy)                                                                                                                                
                                                   

O F E R T A 
(zadanie 2) 

 
                                                                                     do Zarządu Dróg Powiatowych 
                                                                                   w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27            
 
                                           Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 

Usługi transportowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 
 w powiecie opolskim w 2014r. 

zadanie 2 – samochodem ciężarowym o ładowności od 5 -10 ton –  830 godz 
 

1.  Oferowana cena za 1 r-g  wynosi:     .................... zł/r-g  +  23 % VAT            
 
2.  Cena ofertowa wynosi : 
        830 godz   x  .................. zł/godz  =  .................... zł (netto)                                                                             
                                podatek VAT 23%  = ................... zł                     
                                     cena  brutto      = ..................... zł  (brutto)               
 
3.  Usługę wykonywać będziemy samochodem ciężarowym  ..............................................  
                                                                                                       (opis, typ, ładowność) 

     w terminie: od dnia zawarcia umowy  do  20 grudnia  2014r. 
 

4.  Oświadczamy, że akceptujemy Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ),  
     w tym wzór umowy i zawarte w niej warunki płatności. 
 
5.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni od daty  
     składania ofert. 
 
6.  Usługi objęte zamówieniem zamierzamy:   

- wykonać sami bez udziału podwykonawców/-zlecić podwykonawcom   [skreślić niewłaściwe] 

 
7. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia do podpisania i 
przesłania/złożenia umowy  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w 
zawiadomieniu o wyborze naszej oferty. 

 
8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
             (wg pkt IX  Instrukcji dla Wykonawców) 

(5) .................................................................... 
(6) .................................................................... 
(7) .................................................................... 
(8) .................................................................... 
                                                                                           ......................................................... 

                                                                                              (upełnomocniony przedstawiciel  Wykonawcy) 
                                                                                                                                                imię, nazwisko, podpis                        

      ................................. dnia ................................ 
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                                                                                                                             Formularz nr 3) 
 
 
 
  ..................................................................... 
   (nazwa i adres Wykonawcy /Partnera w ofercie wspólnej)           

 
 
Regon 
 
NIP 
 
Konto bankowe                                                                                     
 
                                  
 
Tel / fax                               …………………………………............................ 
 
 
 

O ś w i a d c z e n i e 
 
 

 
Składając ofertę w postępowaniu na wykonanie zamówienia: 

 
„Usługi transportowe związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg 

powiatowych  w powiecie opolskim w 2014r.” 
 

         zadanie/zadania   Nr ………. 
 

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w wyżej wymienionym 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
                            
                                                                           
 
 
                                                                                     Podpisano:                                                                                                                            

  

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

                                                                              (podpisy osób uprawnionych) 

 

                                                                                      ..............................  , dnia .................... 

 

               

              

       -     -     -     

    -     -     
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. 
                                                                                                                  Formularz    2.1   
 
      [ dot. wykonawców /  każdego z  partnerów                                                 
. 
 
 
   Nazwa i adres Wykonawcy / partnera przy ofercie wspólnej:            
  ................................................................................................................................................ 

 

   ........................................................................................................................................................... 
 
             Regon 
 
             NIP 
  
 

        Konto bankowe                     
 

          Tel / fax                 .......................................................................................... 
 
     

O ś w i a d c z e n i e 
 

Składając ofertę na : 
„Usługi transportowe związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg 

powiatowych w powiecie opolskim w 2014r.” 
 
                                                                   zadanie/zdania  Nr ………. 
 
 

oświadczamy ,  że   brak jest podstaw do wykluczenia nas z wyżej 
wymienionego postępowania z powodu niespełnienia warunków , 

o których mowa  w art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
 

 
  
 
                                                                                             Podpisano  :                                                                                                                                                                                

 

.............................................................................. 
                                                                                                                                                         (podpisy osób uprawnionych)     

 

                                                                             ..............................  , dnia .................... 
 

 
 
              

Uwaga: 
Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
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                                                                                                                            Formularz   2.2   
 

 
 
 
 

( pieczęć Wykonawcy ) 

 

Lista podmiotów / informacja                                           
o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp,                                    

w zakresie przynależności do grupy kapitałowej  

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 
„Usługi transportowe związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg 

powiatowych w powiecie opolskim w 2014r.” 
 

  

•   Przedkładam/y listę podmiotów należących  do tej samej grupy kapitałowej                              
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji                                                      
i konsumentów  ( Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) *)  

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

•   Informuję, iż nie należę/należymy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu                       
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów                                                          
( Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) *)  

 

__________________ dnia ___ ___ 20___ roku 

_______________________________ 
         ( podpis Wykonawcy ) 

 
* niewłaściwe skreślić 
 
Uwaga 

1) Niniejszą listę / informację składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 

2) W przypadku przynależności do grupy kapitałowej dopuszcza się dopuszcza się złożenie zamiast 
niniejszego formularza tylko listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. 
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Formularz  4.1                       

 
................................... 
/ zarejestrowana nazwa 
 i  adres  Wykonawcy / 

                                                                                   
Wykaz  sprzętu 

przewidzianego do  wykonania  zamówienia 
 

„Usługi transportowe związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 
w powiecie opolskim w 2014r.” 

 
                                                                           zadanie Nr 1 

 
 
 

oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi, w pełni 
sprawnymi, narzędziami i urządzeniami   

 

l.p. Wyszczególnienie jednostek – opis, typ, ładowność Liczba jednostek 

1. 2.  3.  

  
1. 

 

 
samochód ciężarowy   /   zestaw (sam. + przyczepa)  *) 
…………….…………………………………………….. 
 

 
 
............. 
 
 
………. 

   *) skreślić niewłaściwe 

 
Oświadczamy również, że: 

1. dysponujemy narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. …………… 
wykazu, 

2. nie dysponujemy sprzętem, narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. 
…………… wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego 
załączamy pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. sprzętu, 
narzędzi i urządzeń  

 

 

 

__________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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                                                                                           Formularz  4.2                      
 

................................... 
/ zarejestrowana nazwa 
 i  adres  Wykonawcy / 

                                                                                   
Wykaz  sprzętu 

przewidzianego do  wykonania  zamówienia 
 

„Usługi transportowe związane z zimowym i bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych 
w powiecie opolskim w 2014 r.” 

 
                                                                           zadanie Nr 2 

 
 
 

oświadczamy, że dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi, w pełni 
sprawnymi, narzędziami i urządzeniami   

 

l.p. Wyszczególnienie jednostek – opis, typ, ładowność Liczba jednostek 

4. 5.  6.  

  
1. 

 

 
 
samochód ciężarowy  ………………….……………….. 
 

 
 
............. 
 
 
………. 

   *) skreślić niewłaściwe 

 
Oświadczamy również , że: 

1. dysponujemy narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. …………… wykazu, 
2. nie dysponujemy sprzętem, narzędziami i urządzeniami wymienionymi w poz. 

…………… wykazu, lecz będziemy dysponować, na potwierdzenie czego załączamy 
pisemne zobowiązanie podmiotu/ów do udostępnienia ww. sprzętu, narzędzi i 
urządzeń  

 

 

 

__________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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- wzór - 
 

UMOWA  NR    ….. / U / 14 
na świadczenie usług transportowych 

                                               
W dniu ………. w Opolu, 
 
pomiędzy Powiatem Opolskim - Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu,  
ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole   zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym 
przez 
………………………………………… 
a .............................................................. 
zwanym dalej Wykonawcą, 
 
została zawarta umowa następującej treści: 
                                                                             § 1 
 
Wyboru Wykonawcy dokonano w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Prawem 
zamówień publicznych. 
 
1.   Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących usług: 

usługi transportowe samochodem ciężarowym  ......................... związane z bieżącym / 
zimowym utrzymaniem   dróg   powiatowych w powiecie opolskim w 2014 roku  
- zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ......................, 
a  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie wg stawki: 
 ..... zł/km / ..... zł/godz + 23% VAT,  
którego wartość nie przekroczy kwoty: 
netto:   ………………………………….. zł 
podatek VAT  23 %:    …………………. zł 
brutto: ………………………………….. zl 
słownie: ……………………………………………………….. 
 

2.   Należności będą regulowane z konta Zamawiającego  
      nr  67 1020 3668 0000 5302 0015 7115 

na konto Wykonawcy  nr  ....  
3.  Podstawą naliczenia należności będzie dokument przewozu potwierdzony każdorazowo  

przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego, z podaniem ilości km / godzin pracy. 
4.   Comiesięczne rozliczenie nastąpi według faktycznie wykonanych kilometrów / godzin   
      pracy i potwierdzonych  przez Kierownika właściwego Obwodu Drogowego      .     
5.   Faktury będą dostarczane 1 raz w miesiącu do Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu  
      ul. Książąt Opolskich 27. 
                                                                            
                                                                          § 2 
 
1.    Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez   
       zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
 
2.  W razie nieobecności (choroba, urlop) Wykonawca we własnym zakresie zapewni  

zastępstwo. 
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3. Zamawiający zawiadamia o potrzebie transportu Wykonawcę jeden dzień przed terminem 
usługi. 

4.   Godziny pracy ustala według potrzeb Kierownik właściwego Obwodu Drogowego. 
                                                       
                                                                  § 3                                               

 
      Umowa zostaje zawarta na okres od dnia zawarcia umowy do 20 grudnia 2014r. 
 

§ 4 
  
Zamawiający zobowiązany jest dokonać zapłaty za wykonane i odebrane usługi cenę 
umowną w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury i dokumentów potwierdzających 
wykonanie usługi. 
 
                                                                        § 5 

 
1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszko- 
dowania 10 % ceny umownej. 

2. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości  
      10 % ceny umownej w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi    
      odpowiedzialność, za wyjątkiem okoliczności opisanych w art. 145 Prawa Zam. publ. 

  
§ 6 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie  
   w formie pisemnej   podpisanej  przez obie strony – pod rygorem nieważności . 
2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było    

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpienia siły wyższej lub działania osób 
trzecich, a w szczególności w przypadku: 

a. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na 
jej zakres, termin, 

b. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany 
podatku VAT, wprowadzenia akcyzy, 

c. zmiany nazwy, adresu spowodowane zmianą formy organizacyjno - prawnej, 
przekształceniem lub połączeniem z innym podmiotem, 

d.  zmiany podwykonawców usług, za uprzednią zgodą Zamawiającego, 
e. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby sprawującej w imieniu Zamawiającego 

kontrolę nad prawidłowością wykonywanych usług (pod względem technicznym i 
rozliczeniowym).  

              
                                                                            § 7 
 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych. 
 
                                                                            § 8 
 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez 
właściwy sąd w Opolu. 
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                                                                            § 9 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
 
 
 
ZAMAWIAJ ĄCY:                                           WYKONAWCA:                     
                         
 
 
 


