Data:02.12. 2013 r.

Pieczęć zamawiającego

GK 271.10.2013
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.
w roku 2014
I.

Zamawiający:


Pełna nazwa zamawiającego:
Gmina Koźmin Wlkp.



Adres:

Stary Rynek 11 , 63- 720 Koźmin Wlkp.


REGON:250854748



Internet:

http. www.kozminwlkp.pl , e-mail: sekretariat@kozminwlkp.pl


II.

Numer telefonu:.(62) 7216 088, faks (62) 7216 756

Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się
z wykonawcami:
1.

Imię i nazwisko:

- Nikodem Robakowski - tel. (62) 7219 325
- Maciej Woźny - tel. (62) 7219 338

III.

2.

E-mail: sekretariat@kozminwlkp.pl

3.

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu:800 -1600

Przedmiot zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów na terenie miasta
i gminy Koźmin Wlkp w roku 2014 polegające na :
- odśnieżaniu dróg, ulic i parkingów,
- zwalczaniu śliskości na drogach, ulicach i parkingach.
Teren gminy został podzielony na 13 rejonów ( 5 miejskich, 8 wiejskich).
Część 1
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie I
Część 2
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie I I
Część 3
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie III

Część 4
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie I V
Część 5
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie V
Część 6
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie VI
Część 7
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie VII
Część 8
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie VIII
Część 9
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie IX
Część 10
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie X
Część 11
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie XI
Część 12
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach gminnych w Rejonie XII
Część 13
Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na parkingach w Rejonie XIII
Szczegółowy podział określa załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.
Oferent przed złożeniem oferty winien zapoznać się z warunkami, charakterem
oraz dokonać pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (13 części).
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
IV.

Informacje o przetargu:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

V.

Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia następujących
zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/pkt 7 ustawy.

VI.

Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
a) wypełniony formularz ofertowy dla danej części zamówienia (stanowiący
załącznik nr 1 do SIWZ),
b) dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ,
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Sposób przygotowania oferty:

 Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
 Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być podpisane przez osobę
(osoby) uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy.
 Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób
zapobiegający jej dekompletacji.
 Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
4.Opakowanie i oznakowanie oferty :
 Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego, pok.
nr 10 (jedna koperta bez względu na ilość części)
 Opakowanie powinno być oznaczone w następujący sposób:
OFERTA - przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg, ulic i placów na terenie
miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2014. Części ..............
(Uwaga: ofertę składamy w jednej kopercie bez względu na ilość części)
VII.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2) Wiedza i doświadczenie
3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• spełnia - nie spełnia. Oferent musi dysponować minimum jednym ciągnikiem
(samochodem) z pługiem odśnieżnym i z piaskarką o mocy silnika min. 70KM na
jeden obsługiwany rejon (wyjątek stanowi rejon XII, który może być obsługiwany
wspólnie z innym rejonem). Baza sprzętowa oferenta musi znajdować się
w odległości umożliwiającej podjęcie interwencji w czasie do 30 minut od złożenia
dyspozycji przez Zamawiającego.
4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


spełnia - nie spełnia (dyspozycja jednym kierowcą na jeden obsługiwany rejon (jeden
kierowca na dwa obsługiwane rejony w przypadku gdy jedna oferta dotyczy rejonu
XII))

5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnia - nie spełnia (posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu

potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ważnej przez cały
okres trwania zamówienia )
VIII. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w

celu

potwierdzenia

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu

oraz

niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
1.W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 3), należy przedłożyć:
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz
z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 7)
• wykaz

osób,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9)
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2)
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział
w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt VIII ppkt 2
3.Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie

na

raty

zaległych

płatności

lub

wstrzymanie

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż
3

miesiące

przed

upływem

terminu

składania

wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
• nie

orzeczono

wobec

niego

zakazu

ubiegania

się

o

zamówienie

- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków

o

dopuszczenie

do

udziału

w

postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
●

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej (załącznik nr 5);
INNE DOKUMENTY
1. Oświadczenie o gotowości podjęcia interwencji (zał. Nr 8)
Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
IX.

Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni,
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X.

Termin realizacji zamówienia:
Od 01.01.2014r do 31.12.2014r.

XI.

Opis sposobu obliczania ceny oferty:
Cena powinna być podana:

a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena brutto
Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz może
zażądać

wyjaśnień

dotyczących

treści

złożonych

ofert

zgodnie

z

zasadami

określonymi w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie
można

poprawić

na

podstawie

art.

89

ustawy

lub

zawierającą

błędy

w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy).
XII.

Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
1.Kryteria i ich znaczenie wraz ze szczegółowym opisem
cena 100 %
2.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów,
obliczonych wg wzoru:
C = (C min / C bad) x 100 pkt
gdzie:
Cmin
Cbad

– najniższa cena brutto wśród ważnych ofert
– cena brutto badanej oferty.

XIII. Sposób

udzielania

wyjaśnień

dotyczących

specyfikacji

istotnych

warunków

zamówienia:
 Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ
w terminie nie późniejszym niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert.
 Zamawiający prześle treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którym
doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania
oraz zamieści na stronie internetowej.
 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących SIWZ.
 Zamawiający dopuszcza następujące formy porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym,
a Wykonawcą: pisemnie, faksem, drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 27 ust. 2 w przypadku
przekazywania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji faksem lub drogą
elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej

niezwłocznie potwierdza fakt ich

otrzymania.
XIV. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia
i oceny ofert:
1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj.
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.,
Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp.
pok. nr:10
Termin składania ofert: 10.12.2013r. do godz. 945.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, tj.
Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.,
Stary Rynek 11, 63- 720 Koźmin Wlkp.
pok. nr: 24
Termin otwarcia ofert: 10.12.2013r. godz. 1000.
3. Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie każdej części zamówienia.
Po otwarciu ofert zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę)
wykonawcy, którego oferta jest otwierana, rejon na który oferta została złożona a także
informacje dotyczące ceny oferty.
4. Ocena ofert.
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym oraz przyjętych w SIWZ
kryteriów oceny ofert na posiedzeniu niejawnym.
XV.

Tryb zawarcia umowy:

1. Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż
5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 lub nie krótszym niż
10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. W przypadku wystąpienia któregokolwiek
z warunków opisanych w art. 94 ust. 2, umowa może zostać zawarta przed upływem w/w
terminów.
2. Przyszłe zobowiązania wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego:
Wszystkie zobowiązania przewidziane dla wykonawcy przepisami kodeksu cywilnego tj.
przede wszystkim roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
zamówienia, gwarancji oraz rękojmi.
3. Ogólny wzór umowy stanowi załącznik Nr 4 do SIWZ
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy

Warunki zmiany umowy:
Dopuszczenie zmiany łącznej wartości umowy o której mowa w § 7 pkt.4 w przypadku bardzo
niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących zwiększenie ilości godzin pracy
sprzętu odśnieżającego.
XVI. Środki odwoławcze:
Tym wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w trakcie postępowania
w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 907) przepisów, przysługują środki
odwoławcze:
- odwołanie (art. 180 - 198 ustawy PZP).
XVII. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 907) oraz
przepisy kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Formularz ofertowy,
Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podst. art. 24,
Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków w art. 22 ust. 1,
Wzór umowy,

Formularz oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej,
Szczegółowy wykaz rejonów na terenie gminy Koźmin Wlkp.
Wykaz sprzętu dostępnego do wykonywania usług
Oświadczenie o gotowości podjęcia interwencji
Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia
Mapa gminy z podziałem na rejony
Mapa miasta Koźmin Wlkp.

Załącznik nr 1
......................................
data
...................................................
...................................................
nazwa oferenta
..................................................
.................................................
adres
FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI 1 (REJON I)
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg, ulic
i parkingów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2014
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:
1.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika 70KM-120KM ….............zł/h x 70 h =
….....................zł.
2.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika >120KM ….............zł/h x 50 h =
….....................zł.
3.Ciągnik (samochód)* z piaskarką + piasek + sól ............zł/h x 30 h = …....................zł.
Łączna wartość zamówienia brutto dla Rejonu I wynosi ((1 lub 2)+3) =...............................zł.
słownie...........................................................................................................
Ceny jednostkowe za 1 godz. pracy brutto pozostałego sprzętu:
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena...........................zł/h
Nazwa sprzętu...................................................................Cena..........................zł/h

..........................................................
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu oferenta

* niepotrzebne skreślić

......................................
data
...................................................
...................................................
nazwa oferenta
..................................................
.................................................
adres
FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI 2 (REJON II)
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg, ulic
i parkingów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2014.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:
1.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika 70KM-120KM ….............zł/h x 50 h =
….....................zł.
2.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika >120KM ….............zł/h x 35 h =
….....................zł.
3.Ciągnik (samochód)* z piaskarką + piasek + sól ............zł/h x 20 h = …....................zł.
Łączna wartość zamówienia brutto dla Rejonu II wynosi ((1 lub 2)+3) =...............................zł.
słownie...........................................................................................................
Ceny jednostkowe za 1 godz. pracy brutto pozostałego sprzętu:
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena...........................zł/h
Nazwa sprzętu...................................................................Cena..........................zł/h

..........................................................
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu oferenta

* niepotrzebne skreślić

......................................
data
...................................................
...................................................
nazwa oferenta
..................................................
.................................................
adres
FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI 3 (REJON III)
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg, ulic
i parkingów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2014.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:
1.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika 70KM-120KM ….............zł/h x 70 h =
….....................zł.
2.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika >120KM ….............zł/h x 50 h =
….....................zł.
3.Ciągnik (samochód)* z piaskarką + piasek + sól ............zł/h x 30 h = …....................zł.
Łączna wartość zamówienia brutto dla Rejonu III wynosi ((1 lub 2)+3) =...............................zł.
słownie...........................................................................................................
Ceny jednostkowe za 1 godz. pracy brutto pozostałego sprzętu:
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena...........................zł/h
Nazwa sprzętu...................................................................Cena..........................zł/h

..........................................................
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu oferenta

•

niepotrzebne skreślić
•

......................................
data
...................................................
...................................................
nazwa oferenta
..................................................
.................................................
adres
FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI 4 (REJON IV)
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg, ulic
i parkingów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2014.
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:
1.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika 70KM-120KM ….............zł/h x 50 h =
….....................zł.
2.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika >120KM ….............zł/h x 35 h =
….....................zł.
3.Ciągnik (samochód)* z piaskarką + piasek + sól ............zł/h x 20 h = …....................zł.
Łączna wartość zamówienia brutto dla Rejonu IV wynosi ((1 lub 2)+3) =...............................zł.
słownie...........................................................................................................
Ceny jednostkowe za 1 godz. pracy brutto pozostałego sprzętu:
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena...........................zł/h
Nazwa sprzętu...................................................................Cena..........................zł/h

..........................................................
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu oferenta

* niepotrzebne skreślić

......................................
data
...................................................
...................................................
nazwa oferenta
..................................................
..................................................
adres
Nr faksu....................................
E-mail.......................................
FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI 5 (REJON V)
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg,
ulic i parkingów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2014.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:
1.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika 70KM-120KM ….............zł/h x 50 h =
….....................zł.
2.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika >120KM ….............zł/h x 35 h =
….....................zł.
3.Ciągnik (samochód)* z piaskarką + piasek + sól ............zł/h x 20 h = …....................zł.
Łączna wartość zamówienia brutto dla Rejonu V wynosi ((1 lub 2)+3) =...............................zł.
słownie...........................................................................................................
Ceny jednostkowe za 1 godz. pracy brutto pozostałego sprzętu:
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena...........................zł/h
Nazwa sprzętu...................................................................Cena..........................zł/h

..........................................................
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu oferenta
* niepotrzebne skreślić

......................................
data
...................................................
...................................................
nazwa oferenta
..................................................
.................................................
adres
Nr faksu....................................
E-mail.......................................
FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI 6 (REJON VI)
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg,
ulic i parkingów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2014.
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:
1.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika 70KM-120KM ….............zł/h x 50 h =
….....................zł.
2.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika >120KM ….............zł/h x 35 h =
….....................zł.
3.Ciągnik (samochód)* z piaskarką + piasek + sól ............zł/h x 20 h = …....................zł.
Łączna wartość zamówienia brutto dla Rejonu VI wynosi ((1 lub 2)+3) =...............................zł.
słownie...........................................................................................................
Ceny jednostkowe za 1 godz. pracy brutto pozostałego sprzętu:
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena...........................zł/h
Nazwa sprzętu...................................................................Cena..........................zł/h

..........................................................
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu oferenta

* niepotrzebne skreślić

......................................
data
...................................................
...................................................
nazwa oferenta
..................................................
.................................................
adres
Nr faksu....................................
E-mail.......................................
FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI 7 (REJON VII)
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg, ulic
i parkingów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2014.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:
1.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika 70KM-120KM ….............zł/h x 70 h =
….....................zł.
2.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika >120KM ….............zł/h x 50 h =
….....................zł.
3.Ciągnik (samochód)* z piaskarką + piasek + sól ............zł/h x 30 h = …....................zł.
Łączna wartość zamówienia brutto dla Rejonu VII wynosi ((1 lub 2)+3) =...............................zł.
słownie...........................................................................................................
Ceny jednostkowe za 1 godz. pracy brutto pozostałego sprzętu:
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena...........................zł/h
Nazwa sprzętu...................................................................Cena..........................zł/h

..........................................................
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu oferenta

* niepotrzebne skreślić

......................................
data
...................................................
...................................................
nazwa oferenta
..................................................
.................................................
adres
Nr faksu....................................
E-mail.......................................
FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI 8 (REJON VIII)
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg,
ulic i parkingów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2014.

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:
1.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika 70KM-120KM ….............zł/h x 50 h =
….....................zł.
2.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika >120KM ….............zł/h x 35 h =
….....................zł.
3.Ciągnik (samochód)* z piaskarką + piasek + sól ............zł/h x 20 h = …....................zł.
Łączna wartość zamówienia brutto dla Rejonu VIII wynosi ((1 lub 2)+3) =...............................zł.
słownie...........................................................................................................
Ceny jednostkowe za 1 godz. pracy brutto pozostałego sprzętu:
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena...........................zł/h
Nazwa sprzętu...................................................................Cena..........................zł/h

..........................................................
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu oferenta
* niepotrzebne skreślić

......................................
data
...................................................
...................................................
nazwa oferenta
..................................................
.................................................
adres
Nr faksu....................................
E-mail.......................................

FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI 9 (REJON IX)
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg,
ulic i parkingów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2014
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:
1.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika 70KM-120KM ….............zł/h x 50 h =
….....................zł.
2.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika >120KM ….............zł/h x 35 h =
….....................zł.
3.Ciągnik (samochód)* z piaskarką + piasek + sól ............zł/h x 20 h = …....................zł.
Łączna wartość zamówienia brutto dla Rejonu IX wynosi ((1 lub 2)+3) =...............................zł.
słownie...........................................................................................................
Ceny jednostkowe za 1 godz. pracy brutto pozostałego sprzętu:
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena...........................zł/h
Nazwa sprzętu...................................................................Cena..........................zł/h

..........................................................
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu oferenta
* niepotrzebne skreślić

......................................
data
...................................................
...................................................
nazwa oferenta
..................................................
.................................................
adres
Nr faksu....................................
E-mail.......................................

FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI 10 (REJON X)
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg,
ulic i parkingów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2014

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:
1.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika 70KM-120KM ….............zł/h x 50 h =
….....................zł.
2.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika >120KM ….............zł/h x 35 h =
….....................zł.
3.Ciągnik (samochód)* z piaskarką + piasek + sól ............zł/h x 20 h = …....................zł.
Łączna wartość zamówienia brutto dla Rejonu X wynosi ((1 lub 2)+3) =...............................zł.
słownie...........................................................................................................
Ceny jednostkowe za 1 godz. pracy brutto pozostałego sprzętu:
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena...........................zł/h
Nazwa sprzętu...................................................................Cena..........................zł/h

..........................................................
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu oferenta

* niepotrzebne skreślić

......................................
data
...................................................
...................................................
nazwa oferenta
..................................................
.................................................
adres
Nr faksu....................................
E-mail.......................................
FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI 11 (REJON XI)
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg, ulic
i parkingów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2014

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:
1.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika 70KM-120KM ….............zł/h x 50 h =
….....................zł.
2.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika >120KM ….............zł/h x 35 h =
….....................zł.
3.Ciągnik (samochód)* z piaskarką + piasek + sól ............zł/h x 20 h = …....................zł.
Łączna wartość zamówienia brutto dla Rejonu XI wynosi ((1 lub 2)+3) =...............................zł.
słownie...........................................................................................................
Ceny jednostkowe za 1 godz. pracy brutto pozostałego sprzętu:
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena...........................zł/h
Nazwa sprzętu...................................................................Cena..........................zł/h

..........................................................
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu oferenta

* niepotrzebne skreślić

......................................
data
...................................................
...................................................
nazwa oferenta
..................................................
.................................................
adres
Nr faksu....................................
E-mail.......................................
FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI 12 (REJON XII)
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg, ulic
i parkingów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2014
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:
1.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika 70KM-120KM ….............zł/h x 30 h =
….....................zł.
2.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika >120KM ….............zł/h x 20 h =
….....................zł.
3.Ciągnik (samochód)* z piaskarką + piasek + sól ............zł/h x 15 h = …....................zł.
Łączna wartość zamówienia brutto dla Rejonu XII wynosi ((1 lub 2)+3) =...............................zł.
słownie...........................................................................................................
Ceny jednostkowe za 1 godz. pracy brutto pozostałego sprzętu:
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena...........................zł/h
Nazwa sprzętu...................................................................Cena..........................zł/h

..........................................................
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu oferenta

* niepotrzebne skreślić

......................................
data
...................................................
...................................................
nazwa oferenta
..................................................
.................................................
adres
Nr faksu....................................
E-mail.......................................
FORMULARZ OFERTOWY DLA CZĘŚCI 13 (REJON XIII)
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zimowe utrzymanie dróg, ulic
i parkingów na terenie gminy Koźmin Wielkopolski w roku 2014.
Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto:
1.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika 70KM-120KM ….............zł/h x 40 h =
….....................zł.
2.Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika >120KM ….............zł/h x 28 h =
….....................zł.
3.Ciągnik (samochód)* z piaskarką + piasek + sól ............zł/h x 15h = …....................zł.
Łączna wartość zamówienia brutto dla Rejonu XIII wynosi ((1 lub 2)+3) =...............................zł.
słownie...........................................................................................................
Ceny jednostkowe za 1 godz. pracy brutto pozostałego sprzętu:
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena..........................zł/h
Nazwa sprzętu..................................................................Cena...........................zł/h
Nazwa sprzętu...................................................................Cena..........................zł/h

..........................................................
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczenia woli w imieniu oferenta

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2
.......................................
data
……………………………………
……………………………………
nazwa oferenta
…………………………………..
…………………………………..
adres

Oświadczenie

Oświadczamy, że nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, powodujące wykluczenie nas z postępowania prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie
dróg, ulic i parkingów na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2014.

............................................................................
(podpis osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Załącznik nr 3
.......................................
data
……………………………………
……………………………………
nazwa oferenta
…………………………………..
…………………………………..
adres

Oświadczenie
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów na terenie miasta i
gminy Koźmin Wlkp. w roku 2014 oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013r. poz. 907) :
1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3.dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia; oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 nie podlegam/my wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia.

................................................
(podpis osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Załącznik nr 4
PROJEKT
UMOWY NR 272...............2013
Zawarta dnia …………2013 r. w Koźminie Wlkp. pomiędzy:
Gminą Koźmin Wielkopolski, Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wlkp.
reprezentowaną przez:
1. Pana Macieja Bratborskiego – Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski.
przy Kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Andrzeja Serka
zwanym dalej „Zamawiającym”.
a:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez
……………………………………………………
………………………………………………….
§1
Zamawiający zleca zgodnie z wynikiem przetargu, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące
usługi: odśnieżanie i zwalczanie śliskości oraz gołoledzi na ulicach, drogach, parkingach* gminnych
w rejonie ….......
Szczegółowy wykaz dróg i ulic stanowi załącznik nr 1 do nn. umowy.
§2
Każdy wyjazd następuje po telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Koźmin
Wlkp.
§3
1.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością
2.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu
potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres trwania zamówienia.
3.W przypadku wygaśnięcia polisy lub innego dokumentu o których mowa w pkt. 2 w czasie trwania
zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na żądanie aktualnych
dokumentów o których mowa w pkt. 2 pod rygorem rozwiązania umowy.
§4
Termin realizacji przedmiotu zamówienia od 01.01.2014 do 31.12.2014r.

§5
Osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty z Wykonawcą po stronie Zamawiającego jest:
Pan Nikodem Robakowski tel. 7219 325
Osobą

odpowiedzialną

za

bieżące

kontakty

z

Zamawiającym

po

stronie

Wykonawcy

jest:.................................................... tel.......................................
§6
Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wszedł
wykonując zamówienie.
§7
1. Ustala się następującą stawkę godzinową wraz z podatkiem VAT (brutto) za pracę następujących maszyn:
Ciągnik (samochód)* z pługiem odśnieżnym o mocy silnika …... - .....................zł/h
Ciągnik (samochód)* z piaskarką + piasek + sól........................zł/h
Maszyny dodatkowe (używane tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie Zamawiającego)
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.......................................................................................
2. Stawki godzinowe przyjęte w ust. 1 pozostają niezmienne do zakończenia zamówienia.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje: podatek od towarów i usług oraz wszystkie koszty własne
Wykonawcy związane z wykonywaniem zamówienia m in. piasek i sól.
4. Łączne Wynagrodzenie za wykonywane usługi w rejonie..... nie może przewyższyć kwoty...................
5. Rozliczanie kosztów następuje na koniec danego miesiąca na podstawie kart pracy zaakceptowanych przez
Zamawiającego. Strony ustalają 14 dniowy termin płatności.
6.Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy.
§8
Karta pracy związana z zimowym utrzymaniem musi być każdorazowo potwierdzona przez sołtysa wsi, na
której prace były wykonane, a w mieście przez Pana Nikodema Robakowskiego. Brak potwierdzenia na
karcie pracy uważane jest za nie wykonanie uzgodnionej pracy.
§9
Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał zamówienie w sposób nienależyty Zamawiający może potrącić do 10
% wartości wynagrodzenia.
§ 10
W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy za 14
dniowym wypowiedzeniem.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych
§ 12
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z poszanowaniem
postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 13
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy strony poddają rozstrzygnięciu Sądu Rejonowego
w Krotoszynie.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
..................................................

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

Zamawiający

Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika
Gminy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów na terenie
miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2014. oświadczam, że:
NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów.

..................................................................
miejscowość i data

......................................................................
podpis i pieczątka
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

NALEŻĘ do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów.

lp.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co wykonawca
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

1.
2.
...

..................................................................
miejscowość i data

......................................................................
podpis i pieczątka
upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 6

Szczegółowy wykaz rejonów na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp.
Podział gminy na rejony z następującymi drogami:

Rejon I
> Stara Obra – wieś
> Stara Obra – Szymanów
> Nowa Obra – wieś
> Szymanów – wieś
> Szymanów – Biały Dwór (do drogi przy posesji Biały Dwór nr 32 i w lewo droga asfaltowa przez
tory do Nowej Obry)
> Nowa Obra – Orlinka i od tej drogi do posesji Nowa Obra nr 15, 23 i 22.
>Nowa Obra od posesji nr 44 – do drogi powiatowej Nowa Obra – Stara Obra do
posesji Nowa Obra 40
> Orlinka od drogi krajowej Nr 15 do posesji Nowa Obra nr 25

Rejon II
> Orla – wieś
> Orlinka – wieś
> Klatka
> Cegielnia – wieś
> Orla – składowisko odpadów – Orlinka
> Cegielnia – Polskie Olendry
> Bez dróg powiatowych Koźmin Wlkp. - Orla – Dobrzyca i od tej drogi do Cegielni i dalej
do Wyk

Rejon III
> Serafinów – Wrotków do skrzyżowania drogi Wrotków – Mokronos
> Józefów – wieś
> Mokronos – wieś
> Serafinów – wieś
> Wrotków – wieś
> Skałów – wieś
> Mokronos – Bułaków (od posesji Mokronos nr 41 w kierunki Bułakowa do granicy gminy)
> Wrotków – Skałów
> Staniew – wieś
> Staniew – Staniew Odbudowanie
> Wrotków – Gałązki do byłego przejazdu kolejowego od strony Wrotkowa

Rejon IV
> Pogorzałki Wielkie – wieś
> Walerianów – wieś

> Borzęciczki – wieś
> Gałązki – wieś
> Pogorzałki Małe – Walerianów (do posesji Walerianów nr 4 do granicy gminy Borek Wlkp.)
> Gałązki – Wrotków do byłego przejazdu kolejowego od strony Gałązek.

Rejon V
> Koźmin Wlkp. - Biały Dwór – wieś (nie dotyczy drogi od posesji Biały Dwór nr 32 w stronę
Szymanowa i w stronę Nowej Obry asfalt)
> Koźmin Wlkp. od ul. Poznańskiej do Nowej Obry (skrzyżowanie dróg przy posesji Biały Dwór nr
32)
> Biały Dwór – wieś
> Biały Dwór – Wyrębin droga Jaraczewska (od posesji nr Biały Dwór 15 do posesji Wyrębin 37)

Rejon VI
> Borzęcice – wieś ( bez drogi Wałków – Galew)
> Wałków – wieś
> Sapieżyn – wieś ( bez drogi od Jarocina przez Sapieżyn do drogi Wałków – Galew)
> Sapieżyn – Trzebin – do granicy gminy
> Dymacz

Rejon VII
> Gościejew – Suśnia
> Gościejew – wieś
> Suśnia – wieś
> Pani Wola – wieś
> Kaniew – Skałów
> Lipowiec – wieś
> Tatary – wieś (bez drogi Koźmin Wlkp. - Grębów)
> Czarny Sad – wieś
> Kaniew – wieś (bez drogi Czarny Sad – Dębigóra – Kaniew – Psie Pole)
> Dębiogóra – wieś
> Czarny Sad – Lipowiec
> Lipowiec – od posesji Lipowiec nr 17 za tory do posesji Dębiogóra nr 16

Rejon VIII
> Wyrębin – I, II, III – do posesji Wyrębin nr 37
> Wyrębin – Góreczki
> Wyrębin – Dębówiec – wieś
> Góreczki – wieś
> Góreczki – Zimnowoda do granicy gminy Borek
> Oprócz drogi Borzęciczki – Rusko

II Podział miasta Koźmin Wlkp. na rejony:
Rejon IX
Strona południowo – zachodnia miasta od drogi krajowej nr 15 Krotoszyn – Jarocin
do ul. Boreckiej z następującymi ulicami gminnymi:
>Bractwa Kurkowego
> Chłapowskiego
> Farna
> Konstytucji 3 – go Maja
> Kościelna
> Lipowa
> Nowa
> Pba. Łukomskiego
> Plebanka
> Południowa
> Pomnikowa
> Słoneczna
> Stęszewskiego
> Wiśniowa
> Zielona

Rejon X
Strona północno – zachodnia miasta od drogi krajowej nr 15 Krotoszyn – Jarocin do
ul. Boreckiej z następującymi ulicami gminnymi:
> Bernardyńska
> Czypickiego
> Dworcowa 5 - 10
> Działkowa
> Gimnazjalna
> Jana Wawrzyńczaka
> Kopernika
> Kosynierów
> Ks. Stanisława Goja
> Łączna
> Okrężna
> Przemysłowa
> Stodolna
> Tysiąclecia
> Węckiego
> Wiosny Ludów
> Witosa
> Wolności
> Towarowa
> Zawadzkiego

Rejon XI
Strona południowo – wschodnia miasta od drogi krajowej nr 15 Krotoszyn – Jarocin

do ul. Targowej z następującymi ulicami gminnymi:
> Chełkowskiego
> Glinki
> Gryszczyńskiego
> Kilińskiego
> Krótka
> Murna
> Nowy Rynek
> Odonica
> Podmiejska
> Polna
> Poprzeczna
> Przyjemskich
> Stawowa
> Synoradzkiego
> Szkolna
> Św. Wawrzyńca
> Tomaszewskiego
> Wałowa
> Wąska
> Wiatraczna
> Wodna

Rejon XII
Strona północno - wschodnia miasta od drogi krajowej nr 15 Krotoszyn – Jarocin od
ul. Targowej z następującymi ulicami gminnymi:
> Benedykta z Koźmina
> Powstańców Wlkp.
> 25 – go Stycznia
> Wierzbowa
> Wyszyńskich
> Zapłocie

Rejon XIII
Parkingi gminne na terenie miasta KoźminWlkp. tj.:
> parking buforowy przy ulicy Krotoszyńskiej wraz z targowiskiem
> parking na Starym Rynku (cały obszar płatnej strefy parkowania)
> parking ulica Zamkowa (koło apteki)
> parking ulica Zamkowa (koło przedszkola)
> parking ulica Poznańska (skrzyżowanie z ulicą Bernardyńską)
> parking ulica Stęszewskiego (naprzeciwko szpitala)

Załącznik nr 7
.......................................
data
……………………………………
……………………………………
Nazwa oferenta
…………………………………..
…………………………………..
Adres

Wykaz sprzętu dostępnego do wykonywania usług

L.p Nazwa i rodzaj sprzętu

Moc silnika

Prawo do
dysponowania

Obsługa rejonu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

................................................
(podpis osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Załącznik nr 8

.......................................
data
……………………………………
……………………………………
Nazwa oferenta
…………………………………..
…………………………………..
Adres

OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI PODJĘCIA INTERWENCJI

Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam bazę sprzętową w m...........................................
ul.................................................... i jestem gotów podjąć interwencję (odśnieżanie, posypywanie)
w czasie do 30 minut od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.

................................................
(podpis osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Załącznik nr 9
.......................................
Data
……………………………………
……………………………………
Nazwa oferenta
…………………………………..
…...........................………………
Adres

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

L.p Imię i Nazwisko

Stanowisko

Prawo do
dysponowania

Obsługa rejonu

1
2
3
4
5
6
7
8

................................................
(podpis osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

