
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy
PZD-BZ.254.7.2014

Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Postępowanie prowadzone w trybie:
Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. Z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) określonego 
w art. 4 pkt 8

Nazwa zamówienia:

„Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich, 
administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg 

w Kłobucku”

Rodzaj zamówienia:
Usługa

Miejsce i data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

Siedziba Zamawiającego - Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck: 19.03.2014 r.
Na stronie internetowej http://www.pzd.klobuck.pl: 19.03.2014 r.

Adres strony internetowej na której dostępna jest siwz   http://www.pzd.klobuck.pl      

Uwaga:

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią siwz. Złożenie oferty będzie uwa-
żane za akceptację warunków postępowania opisanych w niniejszym dokumencie.

              OPRACOWAŁ:           ZATWIERDZIŁ:

           Główny Specjalista           p.o. DYREKTOR

           /-/ Czesław Kalwik      /-/ Zbigniew Wydmuch

Kłobuck, 19.03.2014 r.

http://www.pzd.klobuck.pl/
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CZĘŚĆ I

OBLIGATORYJNE POSTANOWIENIA SIWZ

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Zamawiający - Powiatowy Zarząd Dróg
Adres: ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck,
Telefon: (34) 319 82 50, faks: (34) 319 83 50
Adres e-mail: c.kalwik@pzd.klobuck.pl  ,  
Witryna: http://www.pzd.klobuck.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 07:00 do 15:00,
NIP: 574-18-32-021, 
Regon: 151515916
1. Tryb udzielenia zamówienia
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - za-
mówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy Pzp.

2. Opis przedmiotu zamówienia
2.1 Przedmiotem zamówienia jest wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wo-

jewódzkich,  administrowanych i  utrzymywanych przez  Powiatowy Zarząd Dróg w 
Kłobucku.

3. Zakres prac:
           3.1.   Zakres prac przy wycince drzew obejmuje:

ścięcie drzewa przy poziomie terenu,
uprzątnięcie terenu po wycince z wywiezieniem dłużyc i gałęzi oraz wyrównaniem 

terenu,
naprawa ewentualnych szkód powstałych podczas wykonania przedmiotu zamówie-

nia.
3.2.    Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia

3.2.1. Zakres zamówienia obejmuje specyfikacja cenowa zał. nr 1A do SIWZ.
3.3. Zaleca się  aby przed złożeniem oferty Wykonawca  zdobył  wszystkie  informację,  które 

mogą  być  konieczne  do  przygotowania  oferty,  a  także  w  celu  lepszego  zapoznania  się 
z przedmiotem zamówienia dokonał wizji lokalnej w terenie.

3.4. Kod CPV: (kod wg Wspólnego Słownika Zamówień)
77211400-6 Usługi wycinania drzew

          3.5.    Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

           4. Termin wykonania zamówienia
4.1 Wymagany termin realizacji umowy: do 30.04.2014 r. (w tym wycinka drzew oraz wywiezie 

pni  i  gałęzi  do  23.04.2014  r.,  natomiast  wyrównanie  i  uporządkowanie  terenu  w  pasie 
drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych przez Powiatowy Zarząd 
Dróg w Kłobucku do 30.04.2014 r.)

        5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków
5.1. Warunki: 

5.1.1 O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 
dotyczące:
5.1.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
5.1.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia; 
5.1.1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia; 
5.1.1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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5.2 Opis warunków 
5.2.1 Zamawiający opisuje warunek z pkt 5.1.1.2:

”O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  posiadają  wiedzę 
i doświadczenie” tj.: 
5.2.1.1. wykonali  (a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również 

wykonują) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 
1 usługę w zakresie  niezbędnym do wykazania  spełniania warunku wiedzy 
i doświadczenia w niniejszym postępowaniu.
Określenie „usługę w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy  i  doświadczenia”  oznacza:  wykonanie  usług  polegających  na 
wycince w w/w okresie  minimum 50 sztuk drzew z pasa drogowego dróg 
publicznych.

5.2.2 Zamawiający opisuje warunek z pkt 5.1.1.3:
”O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  dysponują 
odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania 
zamówienia” (dotyczy momentu realizacji umowy) tj.: 
5.2.2.1. będą  dysponować  osobami  –  pracownikami  (min.  dwóch  pracowników) 

posiadających uprawnienia  drwal-motorniczy (upoważniające do obsługi  pił 
użytych przy wyrębie i pielęgnacji drzew),

5.2.2.2. będą  dysponować potencjałem  technicznym  -  podstawowe  wyposażenie 
techniczne  przewidziane  do  użycia  przy  realizacji  przedmiotowego 
zamówienia  tj.  piły  spalinowe  w ilości  min.  2  szt.,  podnośnik  montażowy 
w ilości min. 1 szt.

5.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunków
5.3.1 Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte 

w oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale 6 niniejszej siwz.

6. Wykaz  oświadczeń,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu  potwierdzenia  spełniania 
warunków udziału w postępowaniu

6.1 Wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
6.1.1 Każdy wykonawca przystępujący do postępowania składa oświadczenie o spełnieniu 

warunków  udziału  w postępowaniu.  W  tym  celu  należy  wypełnić,  podpisać  i 
opieczętować oświadczenie (zał. nr 3 do siwz).

6.1.2  Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2 do siwz).
6.2     W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę 
wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda:

        6.2.1.  wykazu  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  
wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane (zał. Nr 4 do siwz).

6.3   W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku dysponowania odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  (na  czas  realizacji 
zadania), Zamawiający żąda;

              6.3.1.  Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają  
wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  takich  uprawnień 
(zał. Nr 5 do siwz).
             6.3.2.  Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług  w  celu  realizacji  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  dysponowania  tymi  zasobami  
(zał. Nr 6 do siwz)

6.4 Zawartość  oferty  -  oświadczenia  i  dokumenty  niezbędne  do  przeprowadzenia 
postępowania

6.4.1. wypełniony,  poddpisany i  opieczetowany formularz  ofertowy (wg załączonego 
wzoru – zał. Nr 1 wraz z  zał. nr 1A do formularza),

6.4.2. pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy),
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6.4.3. oświadczenia, o których mowa w pkt. 6.1 niniejszej siwz, (wg. załączonego wzoru  
nr 3 i 2 do siwz),

6.4.4. wykaz wykonanych usług zgodnie z pkt 5.2.1.1 (wg. załącznika nr 4 do siwz),
6.4.5. oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.2.2.1 (wg załącznika nr 5 do siwz),
6.4.6. wykaz narzędzi i wyposażenia zgodnie z pkt 5.2.2.2 (wg. załącznika nr 6 do siwz), 

7. Informacja  o  sposobie  porozumiewania  się  zamawiającego  z  wykonawcami  oraz 
przekazywania  oświadczeń  i  dokumentów,  a  także  wykaz  osób  uprawnionych  do 
porozumiewania się z wykonawcami
7.1 Sposób porozumiewania się z wykonawcami

7.1.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (faks i droga elektroniczna: każda 
ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, dodatkowo 
na piśmie oryginał (np. przesłanie pocztą).

7.1.2 Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich 
wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując 
swoje  zapytania  na  piśmie  pod  adres:  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Kłobucku, 
ul. Zamkowa 19.

7.1.3 Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 34/319-83-50, lub na adres e-mail: 
c.kalwik@pzd.klobuck.pl pod  warunkiem  niezwłocznego  potwierdzenia  treści 
zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą).

7.1.4 W przypadku przesyłania wniosków i informacji drogą elektroniczną należy w temacie 
e-maila  wpisać:  „nr  sprawy  PZD-BZ.254.7.2014  –  Wycinka  drzew  w  pasie 
drogowym dróg  powiatowych  i  wojewódzkich,  administrowanych 
i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku” w celu rozpoznania 
sprawy.

7.2. Pytania i odpowiedzi do SIWZ
7.2.1. Wykonawca  może  zwrócić  się  do  zamawiającego o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 
pod  warunkiem,  że  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  specyfikacji  istotnych  warunków 
zamówienia  wpłynął  do  zamawiającego  nie  później  niż  od  końca  dnia,  w  którym 
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.2.2. Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści  SIWZ  wpłynął  po  upływie  terminu  składania 
wniosku,  o  którym  mowa  w  pkt  7.2.1.,  lub  dotyczy  udzielonych  wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

7.2.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 7.2.1.

7.2.4. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym 
doręczono SIWZ bez wskazania źródła zapytania oraz zamieszczona na portalu strony 
internetowej http://www.pzd.klobuckpl .

7.3. Zmiany do SIWZ
7.3.1. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania 
ofert  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę 
specyfikacji  zamawiający  przekazuje  niezwłocznie  wszystkim  wykonawcom,  którym 
przekazano  specyfikację  istotnych  warunków  zamówienia,  a  jeżeli  specyfikacja  jest 
udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
7.3.2.  Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia 
nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na 
wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o 
tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz 
zamieszcza  informację  na  stronie  internetowej,  jeśli  specyfikacja  istotnych  warunków 
zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

4

http://www.zamowienia.uni.opole.pl/


nr sprawy PZD-BZ.254.7.2014

7.4. Wyjaśnienia do ofert
W  toku  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawcy  pisemnych  wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty.

7.5. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami  wyznaczono osoby:
7.5.1. W zakresie merytorycznym:

Czesław Kalwik - tel. (34) 319 82 50, fax. (34) 319 83 50,
e-mail: c.kalwik@pzd.klobuck.pl

7.5.2 W zakresie proceduralnym: 
Zbigniew Wydmuch - tel. (34) 319 82 50, fax. (34) 319 83 50,
e-mail: z.wydmuch@pzd.klobuck.pl

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
(Zamawiający nie będzie udzielał wyjaśnień i odpowiedzi na pytania telefonicznie)

8. Wymagania dotyczące wadium
8.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą
9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9.3    Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania  ofertą,  zwrócić  się  do  Wykonawcy  o  wyrażenie  z  gody  na  przedłużenie  tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowywania ofert
10.1 Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy 
na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

10.2 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 
osobę podpisującą ofertę.

10.3 W interesie wykonawcy zaleca się aby ofertę złożyć w opakowaniu opisanym:

Nazwa Wykonawcy:……………………………………………………….
Adres…………………………………………………………………………

OFERTA 
Nr sprawy PZD-BZ.254.7.2014
Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych 
i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
ul. Zamkowa 19. 42-100 Kłobuck, (sekretariat)
nie otwierać przed: 25.03.2014 r. do godz. 10:15.
(można wyciąć i nakleić na kopertę z ofertą)

10.4 Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.
10.5 Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
10.6 W interesie Wykonawcy leży aby opakowanie oferty było zamknięte i zabezpieczone przed 

otwarciem bez uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia,
10.7 Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane przez osobę uprawnioną,
10.8 W interesie Wykonawcy leży zabezpieczenie oferty przed dekompletacją więc należy zadbać 

aby wszystkie strony oferty były ponumerowane a oferta była spięta lub zszyta. Zamawiający 
nie bierze odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek.
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10.9 Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych 
ofert  pod  warunkiem,  że  Zamawiający  otrzyma  pisemne powiadomienie  o  wprowadzeniu 
zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

10.10 Powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  musi  być  złożone  wg  takich  samych  zasad  jak 
składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

10.11 Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez  złożenie  pisemnego  powiadomienia  (wg  takich  samych  zasad  jak  wprowadzanie 
zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

10.12 Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu 
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

10.13 Koperty  oznakowane  dopiskiem  „ZMIANA”  zostaną  otwarte  przy  otwieraniu  oferty 
Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania 
zmian, zostaną dołączone do oferty.

10.14 Koszty przygotowania ofert.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert
11.1Składanie ofert

11.1.1 Oferty  należy  składać  do  dnia  25.03.2014  r.  do  godz.  10:00  w  siedzibie 
Zamawiającego,  tj.  Powiatowy  Zarząd  Dróg  w  Kłobucku,  42-100  Kłobuck, 
ul. Zamkowa 19, (sekretariat).

11.1.2 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
11.2Otwarcie ofert

11.2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.03.2014 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego 
Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku, ul. Zamkowa 19 w sali narad.

11.2.2. Po otwarciu ofert  podane będą:  nazwa (firma)  oraz adres (siedziba) Wykonawcy, 
którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty.

11.2.3. Informacje  ogłaszane  w  trakcie  otwarcia  ofert  zostaną  przekazane  Wykonawcom 
nieobecnym przy otwarciu ofert, jednak wyłącznie na ich pisemny wniosek.

12. Opis sposobu obliczenia ceny
12.1 Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca  

2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.) tj. cena – wartość wyrażoną w jednostkach  
pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; 
w  cenie  uwzględnia  się  podatek  od  towarów  i  usług  oraz  podatek  akcyzowy,  jeżeli 
na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem 
od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym,

12.2 Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty 
niezbędne  do  wykonania  zamówienia.  Wszystkie  ceny  jednostkowe  określone  przez 
Wykonawcę są obowiązujące w okresie ważności umowy i nie ulegną zmianie.

12.3 Cena  oferty  podana  w zał.  nr  1  do  siwz  winna  być  określona  przez  wycenę  analityczną 
przedmiotu zamówienia wyszczególnionego w zał. nr 1A do SIWZ (specyfikacja cenowa) 
oraz uwzględniać wszystkie dodatkowe opłaty, koszty transportu, itp. jak i ewentualne ryzyko 
wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

12.4 Wykonawca we własnym zakresie ustala rodzaj drewna (opałowe lub użytkowe) i cenę 
za pozyskane drewno.

12.5 Cenę należy podać w zł polskich w formularzu „Formularz ofertowy” (zał. nr 1 do SIWZ),  
zaokrąglając wzwyż do dwóch miejsc po przecinku (np. 4,567≈4,57).

12.6 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
12.7 Informacje dodatkowe mogące mieć wpływ na cenę oferty:

12.9.1. obiekty tymczasowe (śmietnik na terenie wykonywania prac, zabezpieczenie miejsca 
wykonywania prac) wykonawca winien ująć w ofercie,

12.9.2. wymagane jest ciągłe utrzymywanie czystości w miejscu wykonywania robót.
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13. Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty,  wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
13.1 Zamawiający  wybiera  ofertę  najkorzystniejszą  na  podstawie  kryteriów  oceny  ofert 

określonych w SIWZ. 
13.2 Kryterium oceny ofert jest:  cena waga 100 %
13.3 Sposób liczenia punktów przy dokonywaniu oceny i wyborze najkorzystniejszej oferty dla 

poszczególnych zadań:

C za całość wykonania usługi   -  C za całość pozyskanego przez wykonawcę drewna = C końcowa

C za całość wykonania usługi – cena badanej oferty za wykonanie usługi
C  za  całość  pozyskanego  przez  wykonawcę  drewno    -   oferowana cena badanej  oferty za odkupienie  przez 

wykonawcę pozyskanego drewna  (Wykonawca we własnym 
zakresie  ustala  rodzaj  drewna  (opałowe  lub  użytkowe)  i  cenę  za  
pozyskane drewno.)

13.4 Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena

           Cena końcowa najniższa oferowana (brutto)
    Cena   =                        x  100 punktów  x  100 %
                             Cena końcowa badanej oferty (brutto)

13.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za całość zamówienia, 
odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszej specyfikacji.

13.6 Zamawiający w toku badania ofert będzie poprawiał w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, 
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 
poprawek  oraz  inne  omyłki  polegające  na  niezgodności  oferty  ze  specyfikacja  istotnych 
warunków  zamówienia,  niepowodujące  istotnych  zamian  w  treści  oferty,  o  czym 
niezwłocznie zawiadomi wykonawcę którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy 
który w terminie 3 dni od dnia doręczenia tego zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienia 
omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, zostanie odrzucona na mocy art.89 ust.1. pkt.7  
ustawy.

13.7 Zamawiający  udzieli  zamówienia  wykonawcy,  którego  oferta  odpowiada  wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w oparciu o 
podane kryterium oceny ofert.

14. Informacje  o  formalnościach  jakie  powinny  zostać  dopełnione  po  wyborze  oferty  w  celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
14.1. Niezwłocznie  po wyborze najkorzystniejszej  oferty zamawiający jednocześnie  zawiadamia 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzi-

bę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie 
jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamiesz-
kania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofer-
tom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2) Wykonawcach,  których  oferty  zostały  odrzucone,  podając  uzasadnienie  faktyczne 
i prawne;

3) Wykonawcach, którzy zostali  wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

4) terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być 
zawarta.

14.2. Zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej 
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14.3. Wybranemu Wykonawcy, zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy.
14.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia  publicznego,  Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania.
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15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
15.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

16. Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści  zawieranej  umowy 
w sprawie zamówienia publicznego 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zawarto we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

CZĘŚĆ II
DODATKOWE POSTANOWIENIA SIWZ
1. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

1.1 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
3. Informacja o przewidywanych  zamówieniach uzupełniających

3.1 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
4. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych

4.1 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego

5.1 Zamawiający dopuszcza porozumiewania się droga elektroniczną.
5.2 Adres poczty elektronicznej: e-mail: c.kalwik@pzd.klobuck.pl
5.3 Adres strony internetowej: http//: www.pzd.klobuck.pl

6. Informacje  dotyczące  walut  obcych,  w  jakich  mogą  być  prowadzone  rozliczenia  między 
Zamawiającym a Wykonawcą
6.1 W związku z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego nie będą prowadzone 

rozliczenia w walutach obcych.
7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej 

7.1 Nie dotyczy postępowania.
8. Wysokość zwrotu kosztów postępowania

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
9. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na  podstawie  której 

dokonano wyboru wykonawcy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki i zakres zmian:
- czynniki zewnętrzne (np. warunki atmosferyczne, zmiany przepisów) zmiana ilości i wartości 

rozliczeń,  modyfikacje  wywołane  zmianami  obowiązujących  przepisów,  zmiana  adresu 
Wykonawcy lub Zamawiającego,  zmiana  osób występujących  po stronie  Wykonawcy lub 
Zamawiającego,  zmiana  będąca  skutkiem  oczywistej  omyłki, zmiana  terminu  wykonania 
przedmiotu  umowy.  Do  czynników  zewnętrznych  nie  wlicza  się  problemów  z  winy 
Wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- przypadki  losowe:  zmiana  w  trakcie  prac  osób  biorących  udział  przy  wykonywaniu 
zamówienia.

CZĘŚĆ III
SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ 
1. Podwykonawcy

1.1. Wykonawca  może  powierzyć,  zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy,  wykonanie  części  zamówienia 
podwykonawcom.

1.2. W przypadku  powierzenia  przez  Wykonawcę  realizacji  części  zamówienia  Podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia na-
leżnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwy-
konawcą.

1.3. Wykonanie prac z Podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpo-
wiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.
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CZĘŚĆ IV
SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Dokumentacja dotycząca wykonywania inwestycji - w formacie *.pdf na stronie: http//: 
www.pzd.klobuck.pl

CZĘŚĆ V
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1 
2. Specyfikacja cenowa – zał. nr 1A do formularza ofertowego
3. Wzór oświadczenia – zał. nr 2
4. Wzór oświadczenia – zał. nr 3
5. Wykaz wykonanych usług – zał. nr 4
6. Wzór oświadczenia – zał. nr 5
7. Wykaz sprzętu – zał. nr 6
8. Projekt umowy

9

http://www.pzdczestochowa.4bip.pl/

	„Wycinka drzew w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych i utrzymywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg                            w Kłobucku”
	Usługa
	Nazwa oraz adres Zamawiającego
	CZĘŚĆ II
	CZĘŚĆ III
	CZĘŚĆ IV
	CZĘŚĆ V



