
 

 

Wołomin 02.03. 2016 r. 

SPW.273.52.2016 

 

 

 

Zapytanie Ofertowe 

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 zwraca się z prośbą o złożenie oferty na:  

 

 

 

 

 

OPIS  ZAMÓWIENIA 

 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 30 km jednostronnego mechanicznego ścinania pobocza z 

nadmiaru zalegającej ziemi wg zaleceń Zamawiającego 

1. Mechaniczne ścinanie poboczy Zleceniodawca rozumie jako: 

 mechaniczne ścinanie miejsc zawyżonych w stosunku do krawędzi jezdni ze spadkiem w 

kierunku od jezdni przy użyciu specjalistycznej frezarki do ścinania poboczy  

 ścinanie pobocza wykonać na szerokość 1,2 m od krawędzi jezdni 

 ewentualnie na szerokości pobocza od krawędzi jezdni do krawędzi rowu / skarpy, 

 zasypywanie istniejących zagłębień w poboczu drogi, 

 wyrównanie pobocza do wymaganego spadku poprzecznego – 4% w kierunku rowu 

przydrożnego lub zewnętrznej krawędzi pobocza, 

 załadunek, wywóz i zagospodarowanie we własnym zakresie urobku pochodzącego ze 

ścinki pobocza. 

 Ścinanie poboczy powinno być wykonane mechanicznie przy pomocy profesjonalnej 

ścinarki do poboczy, lub innego sprzętu wykonującego prace w sposób zapewniający co 

najmniej taką samą jakość wykonania.  

 Dopuszcza /zaleca/ się ścinanie ręczne pobocza, przy robotach wykończeniowych (w 

obrębie drzew, znaków, barier). 

 W miejscach zagłębień, ubytków (wgłębień) i zaniżenia poboczy należy je uzupełnić 

materiałem o właściwościach podobnych do materiału z którego zostało wykonane pobocze.  

 Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa 

pracowników i uczestników ruchu drogowego. 

 

2. Zaleca się, aby wykonawca przed przystąpieniem do wyceny robót dokonał wizji lokalnej w 

terenie objętym przedmiotem zamówienia, a także zapoznał się z istotnymi postanowieniami 

umowy, w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie. 

 
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca wykonania prac zleconych do wykonania. na 

inną lokalizację na drogach powiatowych. Zmiany lokalizacji mogą być dokonane ramach kwoty 

określonej w umowie po cenach określonych w ofercie wykonawcy.  

 

Termin wykonania zamówienia:45 dni od daty podpisania umowy.  

 

„Prace  w zakresie  mechanicznego ścinania nadmiaru poboczy (z pozostałości organicznych 

- ziemia) w pasie dróg powiatowych” 
 



 

 

Miejsce składania ofert: Kancelaria Starostwa w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3. 

 

Termin składania ofert: 18 03 2016r. godzina 10
00 

 

Termin otwarcia ofert:. 18 03 2016r godzina 10
30 

 

Otwarcie ofert nastąpi w Sali konferencyjnej starostwa Powiatowego / I Pietro/ Ul Prądzyńskiego 3 

Wołomin  

 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Krzysztof Kornacki tel. 22 776 19 40 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 

-  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności: wpis do centralnej ewidencji 

gospodarczej lub KRS 

-  Potencjał techniczny:  

 Wykonawca posiada odpowiedni sprzęt do wykonania w/w prac np. profesjonalną 

mechaniczną ścinarkę do poboczy lub inny zestaw sprzętu do tego typu prac. 

  Co najmniej dwa  samochody o ładowności powyżej 12 ton do wywozu urobku.  

 Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności  na kwotę min. 100 000 zł. – Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu: 

- zaświadczenie o prawie do prowadzenia działalności gospodarczej / KRS, zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji /  

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami; 

-Oświadczenie, że firma nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień 

Publicznych 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego;  

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu;  

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych,  

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych,  

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  



 

 

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego;  

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w art. 9 lub w 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) a przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku. 

10) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka 

komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo 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 a przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:  

1)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania z 

wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a 

ust. 1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 

czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 

pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;  

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą 

lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu 

związania ofertą;  

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania;  

4)nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5)należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 

wykonawcami w postępowaniu.  

10. Proponowane kryteria oceny ofert wraz z podaniem ich znaczenia:  



 

 

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria; 

- Cena za wykonanie zadania – 100%  

- Cenę należy ustalić jako cenę brutto w oparciu o przedstawiony kosztorys ofertowy. W tym celu 

oferent wpisze ceny brutto w sporządzony formularz ofertowy.  

W ramach kryterium "cena" porównywane będą ceny brutto za cały zakres zamówienia 

wynikająca z  oferty. Ocena ofert będzie dokonana przez komisję i będzie przebiegała następująco: 

Punktacja za ceny ofert odbędzie się wg wzoru: 

  Najniższa cena oferty 

Pc =   ( ------------------------------- x 100 pkt x waga 100%)  

  Cena badanej oferty 

 

oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

Do oferty
 
należy dołączyć; 

 

1. 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 o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

2. Kopie polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na kwotę min. 

100 000 zł. –   

3. Potwierdzenie wpłacenia wadium 

4. Formularz oferty. (Załącznik NR1) 

5. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 2) 

6. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24  Pzp.  (Załącznik Nr 3) 

7. Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22  Pzp.  (Załącznik Nr 4) 

8. Wykaz sprzętu (Załącznik Nr 5) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Zapraszamy do składania ofert. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPW.273.52.2016 

Oferta Wykonawcy  Załącznik nr 1 

 

 

                                       Zamawiający: 

 

Powiat Wołomiński 

ul. Prądzyńskiego 3 

05-200 Wołomin 

 

Nawiązując do zaproszenia wzięcia udziału w postępowaniu o  

 

 

 

 

My niżej podpisani: 

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

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

działający w imieniu i na rzecz: 

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

 

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

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

 

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

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 

Oferujemy wykonanie zamówienia tj jednostronnego ścinania  poboczy na dł. 30 km  

zgodnie ze szczegółowym opisem zapytania ofertowego i warunkami umowy za cenę: 

 

 

Kwota 

netto 

  

PLN 

 

 

VAT 

[23%] 

  

PLN 

 

Kwota 

brutto 

  

PLN 

 

Słownie 

kwota 

brutto 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

„Prace  w zakresie  mechanicznego ścinania nadmiaru poboczy (z pozostałości organicznych 

- ziemia) w pasie dróg powiatowych” 



 

 

 

Kwota za 1mb jednostronnego ścinania poboczy wynosi. 

 

 

Kwota 

netto 

  

PLN 

 

 

VAT 

[23%] 

  

PLN 

 

Kwota 

brutto 

  

PLN 

 

Słownie 

kwota 

brutto 

 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wykonana prace zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i 

szczegółowym opisem zawartym w Zapytaniu ofertowym.  

2. Oświadczamy że wykonamy zamówienie w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia 

podpisania umowy. 

3.  Oświadczamy że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy. 

4. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w 

niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Akceptujemy termin płatności wynoszący 21 dni od daty złożenia faktury w siedzibie 

Zamawiającego. 

6. Oświadczamy iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania 

stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach Nr:  ……………………………. 

7. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

a) Parafowane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 2) 

b) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp.  Załącznik Nr 3) 

c) Oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych art. 22 Pzp.   (Załącznik Nr 4) 

d) Wykaz sprzętu. (Załącznik Nr 5) 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………… 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3 

Data……………… 

………………………………………………………..………………………………… 

 

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

       nazwa oferenta 

 

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

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

         adres 

 

 SPW 273.52.2016 

Oświadczenie 

Nawiązując  do ogłoszenia do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym w trybie zapytania 

ofertowego na:  

 

 

 

 

 

Oświadczam, że firma nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 Prawa Zamówień 

Publicznych 

 

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się: 

1) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,  

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego;  

2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu;  

3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych,  

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych,  

a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 

osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 

Prace w zakresie mechanicznego ścinania nadmiaru poboczy (z pozostałości 

organicznych - ziemia) w pasie dróg powiatowych’ 

 

 

 

 

 

 

 

 - ziemia) w pasie dróg powiatowych” 



 

 

udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego;  

6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także 

za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 

przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

9) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o 

którym mowa w art. 9 lub w 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) a przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się 

wyroku. 

10) wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka 

komandytowo-akcyjna lub osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo 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 a przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.  

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:  

1)  wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania  

z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a 

ust. 1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 

czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 

przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 

pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;  

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą 

lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu 

związania ofertą;  

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 

prowadzonego postępowania;  

4)  nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

5) należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące 

między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

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

(podpis osoby upoważnionej ) 

 

 

 



 

 

 SPW 273. 52 .2016        Załącznik nr 4 

 

 

Data……………….. 

 

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

 

…………………………………………………………………………………………… 

        nazwa oferenta 

 

………………………………………………………………………………………….. 

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

         adres 

 

 

Oświadczenie 

 

Nawiązując  do zapytania ofertowego  na: 

 

 

„Prace w zakresie  mechanicznego ścinania nadmiaru poboczy (z pozostałości organicznych 

- ziemia) w pasie dróg powiatowych” 

 

 Oświadczam, że nasza firma spełnia następujące warunki: 

 

a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiada wiedzę i doświadczenie, 

c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, 

d) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonania 

zamówienia. 

 

 

 

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

                   (podpis osoby upoważnionej do  

      składania oświadczeń woli w imieniu oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         Załącznik nr 5 

SPW.273.52.2016 

 

Data………………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

              nazwa oferenta 

………………………………….. 

………………………………….. 

                    adres 

 

 „Prace w zakresie  mechanicznego ścinania nadmiaru poboczy (z pozostałości organicznych - 

ziemia) w pasie dróg powiatowych” 

/wykazać tylko sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia/ 

 

Opis (rodzaj), 

nazwa producenta, 

marka 

Liczba 

jednostek 

Rok 

produkcji 

Własne czy 

wynajęte (nazwa 

właściciela) 

Charakterystyka, 

wielkość, 

wydajność 

ładowność 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 (W przypadku sprzętu wynajmowanego należy załączyć umowę najmu dzierżawy) 

 

 

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

        (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPW.273.52.2016 

 

 
Wykaz lokalizacji i długości odcinków dróg powiatowych przeznaczonych do mechanicznego ścięcia  

nadmiaru poboczy w 2016 r. 

 

Lp. Lokalizacja zadania 

Strona 

lewa 

Strona 

prawa 
Długość 

Uwagi 

mb mb m 

1. 

o
d

 D
W

 6
3
4

 d
o

 K
le

m
b

o
w

a
 

Od DW nr 634 Lipka- Ostrówek (skrzyż. 

z ul. Kolejową) 

880 880 1760 

  

od końca zabudowy w Ostrówku do PKP   535 535 

  

za torami do mostu str. prawa Klembów   1532 1532 

  

2. Karpin - Dąbrówka   1925 1925 
  

3. 
przez Kuligów (od ul. Kościelnej str. lewa) do 

Załubic (do skrzyż. ul. Opolskiej z ul. Mazowiecką) 
5620 4050 9670 

str. prawa od kończa 

zabudowy w 

Kuligowie kier. 

Załubice 

4. Załubice-do końca (na Wolicę) str. lewa przez  

m. Załubice 

2850 

  

2850 

od skrzyż. ul. 

Opolskiej            z ul. 

Mazowiecką 

5. Słupno (ul.Żeromskiego do ul. Szkolnej)   1863 1863 
  

6. Stare Załubice-Arciechów 2570 2570 5140 
  

7. 
Od DW nr 635 (ul. Polna, Szkolna) do skrzyż. 

z          ul, Żeromskiego 
1925 2800 4 725   

      
13 845,0 16 155,0 30 000,0 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SPW.273.52. 2016 Załącznik nr 2  

                                                                                       Mechaniczne ścinanie poboczy (z 

pozostałości organicznych i ziemi) w pasie 

dróg powiatowych 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji  „Prace w zakresie  mechanicznego 

ścinania poboczy (nadmiaru z pozostałości organicznych i  ziemi) w pasie dróg powiatowych” 

w ilości łącznej 30 000 mb zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym i złożoną 

ofertą  stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

1. Zakres robót powierzonych Wykonawcy do wykonania określa w szczególności zapytanie 

ofertowe stanowiące integralną część niniejszej umowy oraz oferta z dnia …………………2016 

r. Przedmiot umowy musi zostać wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, etyką 

zawodową, obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami bhp i p.poż a także 

postanowieniami niniejszej umowy oraz wytycznymi Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony 

Zamawiającego. 

 

§ 3 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest .............................. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy, upoważnionym w sprawach związanych z realizacją niniejszej 

umowy jest: …….……………………………..………………………………  

tel.: ……………………………………………… 

3. Wykonawca oświadcza, że :  

1) posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz środki techniczne 

niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Umowy,  

2) zapoznał się z terenem realizacji robót i jego otoczeniem oraz nie zgłasza żadnych zastrzeżeń,  

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że niżej wymienieni Podwykonawcy:…………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

będą wykonywać prace wchodzące z zakres przedmiot umowy w następującym zakresie: 

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

…………………………………………………………………… 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych 

przez Podwykonawców, a także za wszelkie ich działania jak i zaniechania. 

3. Wykonawca nie może zlecić wykonania robót lub ich części innym Podwykonawcom niż wymienieni w ust. 1 bez 

pisemnej zgody Zamawiającego.  



 

 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są w/w roboty, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie 4 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są przewidziane umową roboty, i do projektu jej zmiany 

lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, i do jej zmian.  

6. Wykonawca przedłoży w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiającemu poświadczoną 

za zgodność z oryginałem kopię zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

przewidziane roboty. 

7. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia uwarunkowana jest 

przedstawieniem przez Wykonawcę oświadczenia podpisanego przez Podwykonawcę 

stwierdzającego uregulowanie pomiędzy stronami wymagalnego wynagrodzenia. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prac będących elementem 

niniejszej umowy. 

9. Zawieranie umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami wymaga zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Roboty należy wykonać w terminie  45 dni od dnia podpisania umowy  tj do dnia…... 

2. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac Wykonawca będzie informował telefonicznie bądź 

mailowo pracownika Wydziału Inwestycji i Drogownictwa wymienionego  

w § 3, ust. 1 

§ 6 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na podstawie oferty 

Wykonawcy z dnia ……………….……..… i wynosi:…………………………………. zł netto za  

ścinanie 30 000 mb poboczy plus podatek VAT w kwocie……. ............ co łącznie stanowi kwotę 

………………………zł brutto 

(słownie:…………………………………………….……………………….…. zł), 

2. stawka brutto za 1 mb jednostronnego ścinania poboczy wynosi  

……………………………….zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………..)  

3. Wartość wynagrodzenia uzależniona jest od rzeczywistej ilości wykonanych prac, określonej na 

podstawie protokołu odbioru i zostanie wyliczona wg wzorów  

stawka brutto za 1 mb jednostronnego ścinania poboczy x ilość mb pobocza.  

 ……………………………….zł brutto za 1 mb x …..…… mb = ……………………….zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………..) 

4. Tak obliczone wynagrodzenie nie może przekroczyć  kwoty wynagrodzenia określonej w ust 1  



 

 

5. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy w tym: 

a.  prace pomiarowe i przygotowawcze,  

b. oznakowanie robót,  

c. ścinanie poboczy do wysokości krawędzi jezdni wraz z ukształtowaniem spadku w kierunku 

od jezdni, 

d.  załadunek,  wywiezienie, zagospodarowanie urobku,  

e. dostarczenie materiału uzupełniającego i rozłożenie go we właściwych miejscach 

(zagłębieniach) pobocza,  

6. Rozliczenie będzie następowało w formie faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru 

potwierdzającego wykonanie robót. 

7. Należności za wykonane robót Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy na 

podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury do 

siedziby Zamawiającego.   

8. Fakturę należy wystawić na:  

 Powiat Wołomiński, 

adres:  05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, 

NIP:     125-094-06-09, Regon: 013269344. 

9. W przypadku realizacji robót za pomocą Podwykonawcy, warunkiem wypłaty jakiegokolwiek 

wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy jest doręczenie 

Zamawiającemu pisemnych oświadczeń wszystkich Podwykonawców potwierdzających  

uregulowanie wszelkich należności finansowych wynikających z wykonania robót określonych w 

§ 4 ust. 1 oraz brak roszczeń z tegoż tytułu w stosunku do Zamawiającego. 

 

§ 7 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i finansową za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich oraz powstałych 

z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w 

umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaniem umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności będących przedmiotem 

umowy z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Zamawiający dokonywać będzie bieżącej kontroli w trakcie wykonywania prac oraz odbioru 

prawidłowo wykonywanych zadań, zakończonego protokołem odbioru. 

4. Wykonawca, jeżeli będzie zachodziła taka konieczność dokona wszelkich uzgodnień z 

właścicielami sąsiadujących z pasem drogowym nieruchomości. 

 

§ 8 

Wykonawca oświadcza że:  

1. Zapoznał się z sytuacją faktyczną i nie wnosi żadnych zastrzeżeń oraz zapewnia, że posiada 

niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne 

dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać usługi na warunkach 

określonych w umowie; 

2. Odpowiada on za straty i uszkodzenia powstałe podczas wykonywania przedmiotu objętego 

umową, a wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem prac Wykonawca usunie na 

koszt własny w terminie ustalonym z Zamawiającym. 



 

 

3. W ramach umowy zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników jak i 

uczestników ruchu drogowego. 

 

§ 9 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy użyciu materiałów własnych. 

 

§ 10 

1. Wykonane prace zostaną odebrane na podstawie protokołu odbioru, zawierającego wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych przy odbiorze.  

2. Nieobecność Wykonawcy podczas sporządzania protokołu odbioru nie zwalnia go z obowiązku usunięcia 

stwierdzonych przez Zamawiającego nieprawidłowości w wyznaczonym terminie. 

 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za 

przedmiot umowy. 

2) Za każdy rozpoczęty dzień niewykonania, opóźnienia w wykonaniu bądź nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy w tym nieusunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego 

nieprawidłowości w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot 

umowy, 

3) W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia. 

4) W przypadku niezawiadomienia o zamiarze zlecenia wykonania robót lub ich części 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub nieprzedłożenia Zamawiającemu do 

zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, lub 

projektu jej zmiany – w wysokości 1000 zł brutto. 

5) W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu  poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości – 1000 zł brutto. 

6) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w 

wysokości 1000 zł brutto. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na  potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego. 

3. Kary umowne z tytułu opóźnienia, o których mowa w ust. 1 Zamawiający nalicza za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

 

§ 12 

1. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych jeśli 

wysokość poniesionej szkody przenosi  wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

2. W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę, lub osoby za które ponosi on odpowiedzialność, 

jakiejkolwiek szkody podczas prowadzenia robót i jej nie usunięcia w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający obciąży Wykonawcę wszelkimi kosztami usunięcia 

szkód i przywrócenia stanu poprzedniego. Wykonawca wyraża zgodę na  potrącenie kosztów, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym z przysługującego mu wynagrodzenia . 

 

§ 13 



 

 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z winy Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za 

przedmiot umowy. 

 

§ 14 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku zaistnienia 

którekolwiek z poniższych zdarzeń: 

a. złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;  

b. rozwiązania lub likwidacji Wykonawcy; 

c. jeżeli Wykonawca nie podjął się wykonania zleconej mu pracy w ciągu 14 kolejnych dni od 

daty którą zgłosił pracownik WID jako termin wyznaczony do rozpoczęcia prac; 

d. jeżeli Wykonawca nie zakończył rozpoczętych prac określonych w §5;  

e. wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; 

f. jeżeli realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia umowy; 

g. Zlecenia wykonania jakichkolwiek prac objętych przedmiotem niniejszej umowy Podwykonawcom wbrew 

ustaleniom wskazanym w § 4. 

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie którejkolwiek z przyczyn 

wskazanych w ust. 1, z wyjątkiem przypadku gdy realizacja umowy nie leży w interesie 

publicznym, uznawane będzie za odstąpienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Zamawiającego do odstąpienia 

od umowy, wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz naliczenia w 

takich przypadkach kar umownych jeżeli przyczyny odstąpienia leżeć będą po stronie 

Wykonawcy. 

 

§ 15 

Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem 

przyczyny odstąpienia. 

 

§ 16 

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanych robót. 

 

 

§ 17 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastąpić mogą jedynie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, na podstawie aneksu podpisanego przez każdą ze stron. Niedopuszczalna jest 

jednak zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do 

umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić 

treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. 

2. Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy są dni od poniedziałku do piątku z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego na 

osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 



 

 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy 

prawa. 

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

Niniejsza umowa zastała sporządzona w trzech jednakowych egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze przeznaczane są dla Zamawiającego, a jeden dla Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

 

 

Zapoznaliśmy się z istotnymi postanowienia umowy: 

 

Miejscowość .................................................. dnia .......................  roku 

 

 

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

   (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 


