
Załącznik nr 1  

do ogłoszenia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiotem zamówienia jest: 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2014/2015  

NA TERENIE SOŁECTW GMINY JABŁONNA 
 

obejmujące świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zima: 2014/15, 

a w szczególności: odśnieżanie dróg gminnych w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych jak 

również usuwanie błota pośniegowego na terenie sołectw gminy zapewniając ciągłość ruchu 

drogowego. 

1. Usługi polegać będą na:  

- odśnieżaniu dróg o nawierzchni bitumicznej ,tłuczniowej , tłuczniowo - gruntowej 

- utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji umowy wraz z ich obsługą;  

- zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu  

przewidzianego do świadczenia usług.  

Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne 

przekazywanie (za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt) osobom upoważnionym ze 

strony Zamawiającego informacji o:  

- aktualnym stanie przejezdności dróg,  

- czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonania usług na poszczególnych odcinkach dróg.  

- zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi,  

- innych zdarzeniach zauważonych na drodze.  

W związku z powyższym każda maszyna przy odśnieżaniu będzie wyposażona w urządzenia GPS, 

który Wykonawca na czas trwania umowy otrzyma od Zamawiającego. 

 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 5 części: 

Część 1 zamówienia obejmuje:  

odśnieżanie dróg gminnych i placów w  miejscowości: Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, 

Wolnica, Majdan Chmielowski, Chmiel Pierwszy. 

Część 2 zamówienia obejmuje:  

odśnieżanie dróg gminnych w  miejscowości: Czerniejów, Czerniejów - Kolonia, Jabłonna – 

Majątek, Tuszów 

Część 3 zamówienia obejmuje:  

odśnieżanie dróg gminnych i placów w  miejscowości: Jabłonna Druga, Wierciszów (prawa strona 

drogi wojewódzkiej nr 835) 

 

 



Część 4 zamówienia obejmuje:  

odśnieżanie dróg gminnych i placów  w  miejscowości: Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, 

Jabłonna Majątek  (lewa strona drogi wojewódzkiej nr 835) 

Część 5 zamówienia obejmuje:  

odśnieżanie dróg gminnych i placów w  miejscowości: Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, 

Piotrków - Kolonia 

zgodnie z załącznikiem mapowym  

UWAGA! Wszystkie 5 części zamówienia obejmują wszystkie drogi będące w administrowaniu 

Gminy Jabłonna w danym sołectwie. Drogi wewnętrzne nie będące własnością gminy nie podlegają 

odśnieżaniu. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany obszarów odśnieżania na poszczególnych zadaniach.  

 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym  

należyte wykonanie zamówienia w trudnych warunkach zimowych. Uznaje się, że warunek 

potencjału technicznego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 

n/w sprzętem:  

Część 1 zamówienia obejmuje:  

minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa  lub minimum 1 pługiem prostym 

oraz nośnikiem pługa  

Część 2 zamówienia obejmuje:  

minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa  

Część 3 zamówienia obejmuje:  

minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa   

Część 4 zamówienia obejmuje:  

minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa  lub minimum 1 pługiem prostym 

oraz nośnikiem pługa  

Część 5 zamówienia obejmuje:  

minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa   

Nośnikami pługów mogą być samochody lub koparki o mocy min. 100KM, koparko – ładowarki o 

mocy min. 100KM , obowiązkowy napęd na dwie lub więcej osi. 

4. Wykonawca/operator, z którym zostanie zawarta umowa musi posiadać telefon komórkowy z  

     uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność.  

 
5. Termin wykonania zamówienia  
Wykonawca będzie świadczył usługi w okresie – od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2015r. 

 



 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo umieszczenia w pojeździe systemu monitorowania pracy  

     sprzętu ( lokalizator GPS). 

 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany obszarów odśnieżania na poszczególnych zadaniach.  

 

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

wykonywanych przez siebie. 

 

9. Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg: 

− Odśnieżanie drogi na całej szerokości jezdni a w przypadku wystąpienia dużych opadów 
śniegu, w porozumieniu z Zamawiającym, odśnieżanie jednego pasa ruchu  pod warunkiem 
wykonania, co 150 – 300m, mijanek znajdujących się w zasięgu widoczności kierowców. 
Długość mijanki co najmniej 150 mb. Na jezdni dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy 
zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. 

− Odśnieżenie placów na całej szerokości. Na placu dopuszcza się występowanie cienkiej 
warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. 

− Utrzymanie w gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z obsługą. 

− Rozpoczęcie prac nie później niż po 1 godzinie po otrzymaniu polecenia. 

 

10. W przypadku niedotrzymania terminu jednorazowego odśnieżania dróg gminnych lub awarii 

pojazdu wykonującego usługi Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy pojazd. 

 

11. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 2 godzin podstawić 

sprzęt zastępczy.   

 

12. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który zaoferuje najniższą cenę brutto za: 

• 1 km zimowego utrzymania dróg 

• 1m2 zimowego utrzymania placów 

 zgodnie z wymaganiami, o których mowa powyżej. 

W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych lub fizycznych  Zamawiający 
może zlecić interwencyjną usługę. Wynagrodzenie za wykonaną usługę będzie  następowało na 
podstawie stawki za 1 godz. pracy sprzętu. 

 

13. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją 

zamówienia, konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, w szczególności: 

a) Koszty pracy sprzętu  

b) Koszty pracy kierowcy 

c) Utrzymanie sprzętu w gotowości 

 

UWAGA:  1km zimowego utrzymania drogi obejmuje odśnieżenie drogi na całej szerokości jezdni. 

 

14. Cena oferty nie ulegnie zmianie w okresie na jaki zostanie zawarta umowa. 

 

15. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty przedłożenia faktury. Do faktury należy 

każdorazowo załączyć kartę drogową (raport drogowy) z potwierdzoną ilością wykonanych usług 



w okresie rozliczeniowym, przez sołtysa miejscowości, na terenie której wykonano usługę lub 

inną osobę upoważnioną. 

 

16. Opis sposobu przygotowania ofert 

1) Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 
ponumerowana kolejnymi numerami oraz podpisana przez osobę uprawnioną. 

2) Załączniki do oferty stanowią: karta pracy, projekt umowy.  
3) Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób 

uniemożliwiający jej samoistną dekompletację oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości 
bez widocznych śladów naruszenia. 

4) Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisania 
oferty;  

5) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ofertę cenową, sam lub jako partner w konsorcjum. 
Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje  w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że 
wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone. 

 

17. Ofertę wraz z załącznikami, tj. kartą pracy sprzętu, umową, należy złożyć w zapieczętowanej 
kopercie  opisanej jako oferta na Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na 
terenie sołectw Gminy Jabłonna. 

 
18. Oferty należy złożyć u Zamawiającego w sekretariacie Urzędu Gminy Jabłonna. 

Termin składania ofert upływa z dniem 10.12.2014 r. – godz. 9 00 

Termin otwarcia ofert: 10.12.2014 r. – godz. 9 15 

 

Prosimy o złożenie pisemnej oferty na formularzu ofertowym 

- dostępnym pod adresem: Urząd Gminy Jabłonna,23 – 114  Jabłonna – Majątek  

- dostępnym pod adresem strony internetowej: www.jablonna.lubelskie.pl 

 

19. Jedynym kryterium wyboru Wykonawcy będzie: 

• cena brutto za 1 km  odśnieżania drogi na całej jej szerokości 

• cena brutto za 1m2  odśnieżenia placu  

 

20. Pisemne oferty z załącznikami należy składać lub przesłać w terminie do dnia  10.12.2014r.  

godz. 900 na niżej wymieniony adres: 

Urząd Gminy Jabłonna 

23-114 Jabłonna Majątek 

tel. (0-81) 561-05-70 

fax (081) 561-00-65 

osoba do kontaktów: Agnieszka Stręciwilk - Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony 

Środowiska Tel. 81 561 – 05-81 

 

UWAGA! Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą Zamawiający w wyznaczonym przez siebie 

terminie dokona przeglądu gotowości sprzętu do odśnieżania. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        Załącznik Nr  2 

………………………………………………      

(pieczęć Wykonawcy)                   

OFERTA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000,00 Euro na zadanie pn.: 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2014/2015  NA TERENIE SOŁECTW 

GMINY JABŁONNA 

MY NIŻEJ PODPISANI  
_________________________________________________________________________  

działając w imieniu i na rzecz 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy) 

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Opisie 
przedmiotu zamówienia 

OŚWIADCZAMY, że: 

• zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia 

• akceptujemy warunki umowy, określone we wzorze umowy  

• znane są nam warunki terenu i jego otoczenia  

• uzyskaliśmy niezbędne informacje dotyczące ryzyka trudności oraz o wszelkich innych 
okolicznościach jakie mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia; 

•  spełniamy wymogi postawione w opisie przedmiotu zamówienia i przyjmujemy warunki  
w nim zawarte; 

 

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto za 1 km odśnieżenia drogi  

 
 dla części I ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

dla części II ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

dla części III ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

dla części IV ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

dla części V ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………… 



OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto za 1 m2 odśnieżenia placu 

 
 dla części I ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

dla części III ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

dla części IV ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

dla części V ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

       słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RODZAJ SPRZĘTU  
dla części I ………………………………………………………………………………………………………………….. 

dla części II ………………………………………………………………………………………………………………….. 

dla części III ………………………………………………………………………………………………………………….. 

dla części IV ………………………………………………………………………………………………………………….. 

dla części V ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia do dnia 15.04.2015r. 
AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w ogólnych warunkach umowy. 

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku 
wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych 
w opisie przedmiotu zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

__________________ dnia __ __ 2014 roku____________________________________ 

                                                                                            (podpis Wykonawcy/ Wykonawców)     
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                        Załącznik Nr  3 

 

 

……………………………………………. 
                 (pieczęć)  

 

 

KARTA PRACY PRZY ODŚNIEŻANIU DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2014/2015 

 

Nazwisko kierowcy  ……………………………………………………………………………………..……………… 

Nazwa sprzętu  ………………………………………………………………………………………………….....   

Nr rej.     …………………………………………………………………………………………………….. 

Data Miejscowość, nr. drogi Długość drogi/ 

Powierzchnia placu 

Potwierdzenie wykonania 

prac przez sołtysa 

    
    
    

    
    
    
    

    
    
    
    

    
    
    

    
          

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                        Załącznik Nr  4 

 

 U M O W A - PROJEKT 

 

        Zawarta w dniu ………………….. pomiędzy Gminą Jabłonna zwaną dalej ,,Zamawiającym” 
reprezentowaną przez : 

1. Magdalenę Sałek  – Wójta Gminy Jabłonna 

    przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Krystyny Ziętek 

a  firmą ………………………………………………………………… zwaną dalej ,,Wykonawcą” reprezentowaną 
przez:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 została zawarta umowa następującej treści : 

 § 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace polegające na: 
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jabłonna w sezonie zimowym 2014/2015 
 ZADANIE …………………………………………………………………………………………………………………………………  

Zgodnie z załącznikiem mapowym. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany zakresu przedmiotu umowy. 

3. Realizacja zamówienia polegać będzie na : 

1) odśnieżaniu nawierzchni dróg według wykazu będącego załącznikiem do niniejszej umowy 
własnym sprzętem wg. złożonej oferty tj. …………………………………………………………………………………….. 

2) utrzymaniu gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji niniejszej umowy wraz z obsługą; 
 

§ 2 

 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać pracę określoną w § 1 w terminie  
od dnia ……………………    do dnia 15.04.2015r. 

§ 3 

1.  Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć odśnieżanie na każdorazowe pisemne lub telefoniczne 
polecenie upoważnionych pracowników Urzędu Gminy w Jabłonnie najpóźniej w ciągu 1 godzin po 
otrzymaniu polecenia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się odśnieżać drogi na całej szerokości jezdni a w przypadku wystąpienia 
dużych opadów śniegu, w porozumieniu z Zamawiającym, odśnieżać  jeden pas ruchu  pod 
warunkiem wykonania, co 150 – 300m, mijanek znajdujących się w zasięgu widoczności kierowców. 
Długość mijanki co najmniej 150 mb.  

3. Wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy w Jabłonnie upoważnieni są do prowadzenia bieżącej kontroli 
pracy Wykonawcy. 

4. W przypadku awarii jednostki sprzętowej Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 2 godzin 
podstawić do pracy sprzęt zastępczy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenia w pojeździe systemu monitorowania pracy sprzętu - 
lokalizator GPS. 



6. Wykonawca zobowiązuje się używać lokalizator GPS zgodnie z przeznaczeniem, tj. podczas 
odśnieżania dróg gminnych w okresie zima 2014/2015 oraz nie dokonywać zmian bez zgody 
Zamawiającego. 

7. W przypadku uszkodzenia bądź kradzieży lokalizatora GPS koszt urządzenia zostanie potrącony z  
faktury Wykonawcy.  

8. Po zakończeniu umowy Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu lokalizator GPS w 
stanie niepogorszonym.  

§ 4 

1. Strony ustalają, że za zakres usług  objęty umową, przysługuje wynagrodzenie  ryczałtowe według 
ceny jednostkowej brutto określonej w ofercie; 
a) odśnieżanie . …………..  zł. (słownie: …………) za 1 kilometr drogi,  
b) odśnieżanie placów  ……………zł (słownie…..) za 1m2 placu,  

2. Wynagrodzenie za  przedmiot usługi obliczone będzie jako iloczyn ceny jednostkowej i 
potwierdzonej przez Zamawiającego  ilości wykonanych usług.  

 

§ 5 

1. Rozliczenia za wykonany przedmiot umowy będą następowały w okresach miesięcznych. 
2. Podstawą rozliczeń będą karty pracy potwierdzone przez sołtysa lub osobę upoważnioną oraz 

wydruki lokalizatora GPS. 
3. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury wraz 

z dokumentami rozliczeniowymi. 
§ 6 

1. W przypadku nie rozpoczęcia pracy w wyznaczonym dniu z winy Wykonawcy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

2. W przypadku złego wykonania odśnieżenia potwierdzonego kontrolą pracowników Zamawiającego, 
ma on prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym. 
 

§ 7 

 W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany będzie do uiszczenia kary umownej w wysokości 1000,00zł  (słownie: tysiąc złoty 00/100) 

§ 8 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§ 10 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

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

    (Wykonawca)               (Zamawiający) 


