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            Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie 
                   Podgórzyn 62a, 88-400 Żnin  
                        www.zdp-znin.com.pl 
                        tel./fax. (052) 30 20 668 

 

 
DT 2410.27.2020 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

dla zamówienia publicznego o wartości poniżej 214.000 euro                             
w przetargu nieograniczonym pn.: 

 

 

 „Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg  powiatowych                     

w sezonie zimowym 2020/2021– zwalczanie śliskości                        

i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie” 

 
 

 
Ogłoszeniu o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod numerem ………………….. zamieszczone w dniu ………………… 
wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego a także na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 
                                                  

                                                        Opracował: 
Marcin Szkatulski 

 

 
……………………………………. 

 
                                                       Zatwierdził: 

             Zastępca Dyrektora ZDP Żnin  

                                                       Adrian Kubicki  
 

 
……………………………………. 

 

 
 

 
 

Podgórzyn, dnia 28.10.2020 r. 

http://www.zdp-znin.com.pl/
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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.  
 

1.1  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie  z/s w Podgórzynie  

1.2  adres: Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin  

1.3  tel/fax: 52- 30-20-668 

1.4  adres strony internetowej na której dostępna jest SIWZ: www.zdpznin.nbip.pl 

1.5  Adres poczty zamawiającego: zdp@znin.pl  

1.6  dni i godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00 

 

II. Tryb udzielania zamówienia.  
 

2.1  Tryb udzielania zamówienia: przetarg  nieograniczony. 

2.2  Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej 

dalej Pzp”, aktów Wykonawczych do ustawy Pzp oraz w sprawach 

nieuregulowanych ustawą Pzp przepisy ustawy Kodeks Cywilny. 

2.3  Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

[zwana dalej SIWZ]: 

• Ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych [zwana dalej 

PZP] (Dz. U. 2019., poz. 1843 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy              

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), 

• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2019 w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę                   

przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 2453), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia  22 grudnia 2017 r. w sprawie 

kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony 

obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2450). 

Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w miejscu publicznie dostępnym                  

w  siedzibie Zamawiającego (tablica ogłoszeń) oraz w Biuletynie Zamówień 

Publicznych i na stronie internetowej www.zdpznin.nbip.pl 

 

III. Informacje ogólne. 

 

3.1  Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie   

zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 

http://www.zdpznin.nbip.pl/
mailto:zdp@znin.pl
http://www.zdpznin.nbip.pl/
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traktowanie Wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności                              

i przejrzystości. 

3.2  Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych               

w ustawie PZP, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. 

3.3  Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych i określa na 

podstawie art. 36aa ust. 2 że ofertę można składać w odniesieniu tylko    

do jednej części zamówienia. 

W przypadku złożenia ofert przez jednego Wykonawcę na więcej niż 

jedną część zamówienia będzie skutkowało to odrzuceniem wszystkich 

ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2.    

3.4  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.5  Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

3.6  Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

3.7  Przedmiotem zamówienia nie jest zawarcie umowy ramowej. 

3.8  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowanie 

aukcji elektronicznej. 

3.9  Zamawiający informuje, że wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego 

zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 

3.10 Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym 

oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                      

w postępowaniu lub pełnomocnictw – również złożonych w trybie art. 26 ust. 3 

ustawy Pzp, jak również dla oświadczeń i dokumentów potwierdzających 

spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez 

Zamawiającego.  

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia.  

 

4.1 Przedmiotem zamówienia są:  

 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg  powiatowych                    

w sezonie zimowym 2020/2021 – zwalczanie śliskości                                 

i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd 

Dróg Powiatowych w Żninie  

 

Zamówienie podzielono na 3 części 
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       4.1.1 Cześć 1 – świadczenie usług związanych z zimowym  utrzymaniem  

dróg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polegające na: 

a) odśnieżaniu – usuwaniu śniegu z nawierzchni jezdni i utrzymaniu przejezdności 

wyznaczonych odcinków dróg, 

b) zapobieganiu i usuwaniu śliskości na wyznaczonych odcinkach dróg, 

c) utrzymaniu w gotowości technicznej sprzętu przewidzianego do realizacji 

zadań wraz z obsługą, 

 

 

Lp. 

 

Nr drogi Nazwa Długość 

POJAZD NR 1 

 

1 1956C Chomętowo – Łabiszyn 8,538 

2 1950C Rynarzewo – Łabiszyn 9,878 

3 2359C Łabiszyn – Lisewo Kościelne 4,126 

4 2357C Smerzyn – Załachowo 1,570 

5 2360C Oporowo – Ojrzanowo 5,118 

6 2358C Łabiszyn – Pturek 8,667 

7 2361C Załachowo – Lubostroń 1,353 

8 2356C Smerzyn – Jabłówko – Murczynek  8,704 

RAZEM: 47,954 
 

POJAZD NR 2 

 

1 2374C Piechcin – Szeroki Kamień 4,705 

2 2372C Sadłogoszcz – droga nr 251 2,435 

3 2370C Wolice – Barcin 3,361 

4 2371C  Barcin – Mamlicz  4,685 

5 2363C Lubostroń – Julianowo 3,330 

6 2366C Kania – Mamlicz – Złotowo 6,559 

7 2367C Mamlicz – Jordanowo 3,890 

8 2368C Barcin – Złotowo – Złotniki Kuj. 7,658 

9 2369C Mamlicz – Dąbrówka Barcińska 2,589 

10 2505C Będzitowo – Mamlicz 1,343 

11 2362C Lubostroń – Kania 5,134 

12 1953C Wąsosz – Chomętowo – Buszkowo  

(plus odcinek do Chomętowa – teren ZDP 

Nakło) 

4,437 

13 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo  

odc. Młodocin – Obielewo                 od drogi 

253 do drogi 251 

3,719 

RAZEM: 

 

53,845 

POJAZD NR 3 

 

1 1955C Chomętowo – Żnin 

plus 0,6 km odcinek ZDP Nakło do skrzyż. z 

drogą nr 1953C 

8,061 

2 2339C Żnin – Ostrówce – Szczepanowo do 
Szczepanowa teren ZDP Mogilno 

11,438 

3 2337C Żnin – Jadowniki – Szczepanowo 
do Szczepanowa teren ZDP Mogilno 

11,885 

4 2343C Ostrówce – Pniewy 1,985 

5 2309C Murczyn – Białożewin 4,375 

6 2364C Młodocin – Jadowniki 3,170 

7 2365C Obielewo – Młodocin – Kierzkowo odc. 

Młodocin – Kierzkowo od drogi 251 do drogi 
2337C  

3,181 

8 2308C Wawrzynki – Redczyce – Wilczkowo 9,206 

9 2310C Januszkowo – Murczyn 3,286 

  RAZEM: 

 

56,587 
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       4.1.2 Cześć 2 – świadczenie usług związanych z zimowym  utrzymaniem  

dróg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polegające na:  

 

a) odśnieżaniu – usuwaniu śniegu z nawierzchni jezdni i utrzymaniu przejezdności 

wyznaczonych odcinków dróg, 

b) zapobieganiu i usuwaniu śliskości na wyznaczonych odcinkach dróg, 

c) utrzymanie w gotowości technicznej sprzętu przewidzianego do realizacji 

zadań wraz z obsługą, 

 

 

 

 

 

 

Lp. 

 

Nr drogi Nazwa Długość 

POJAZD NR 1 

1 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo 

do skrzyż.  z drogą nr 2345C  w m. Gąsawa  

9,873 

2 2349C Grochowiska Szlacheckie – Gałęzewo 4,137 

3 2336C Czewujewo – Marcinkowo Górne 5,060 

4 2335C Bożejewice – Gąsawa 7,404 

5 2341C Biskupin – Wenecja   3,496 

6 2340C Wenecja – Ośrodek 2,270 

7 2342C Wenecja – Dąbrowa 9,575 

8 2344C Łysinin – Folusz 4,930 

9 2347C Gąsawa – Obudno – Pakość 

odcinek od skrzyż. z drogą   nr 2342C do 

cmentarza w m. Chomiąża Szlach. 

2,830 

RAZEM: 49,575 

POJAZD NR 2 

1 2338C Żnin – Gąsawa – Ryszewo  

od skrzyż. z drogą nr 2345C 

w m. Gąsawa 

9,083 

2 2347C Gąsawa – Pakość odcinek Gąsawa - Oćwieka 2,840 

3 2348C Oćwieka – Niestronno  

(do Niestronna na terenie ZDP Mogilno) 

4,738 

4 2350C Rudunek – Niestronno – Dąbrowa  

(do Niestronna na terenie ZDP Mogilno ) 

10,321 

5 2351C Ryszewo – Gościeszyn 3,062 

6 2352C Lubcz – Trzemeszno 9,359 

7 2353C Cotoń – Lubcz 5,185 

8 2355C Gołabki – Ławki 

(interwencyjnie) 

2,039 

RAZEM 46,675 

POJAZD NR 3 

1 - Starodroże drogi DK5 25,000 

2 2345C Gąsawa – Rogowo 8,963 

3 2333C Rogówko – Wiktorowo 3,250 

4 2324C Wola – Izdebno 4,643 

5 2305C  Słębowo – Czewujewo 

odcinek od Czewujewo do skrzyżowania z 

2314C w m. Cerekwica 

7,366 

6 2334C Cerekwica – Bożejewice 3,543 

RAZEM 52,765 
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4.1.3 Cześć 3 – świadczenie usług związanych z zimowym  utrzymaniem  

dróg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polegające na:  

a) odśnieżaniu – usuwaniu śniegu z nawierzchni jezdni i utrzymaniu przejezdności 

wyznaczonych odcinków dróg, 

b) zapobieganiu i usuwaniu śliskości na wyznaczonych odcinkach dróg, 

c) utrzymanie w gotowości technicznej sprzętu przewidzianego do realizacji 

zadań wraz z obsługą, 

 

4.2   Wykonawca dla każdej części zamówienia zobowiązany jest posiadać 

przygotowaną mieszankę pisaku z solą w stosunku 4:1 w ilości szacunkowej około 

160 Mg z zabezpieczeniem pryzm folią i składowaniem gotowej mieszanki 

(Zamawiający podczas niesprzyjających warunków pogodowych może zażądać                 

Lp. Nr drogi Nazwa 

 

Długość 

POJAZD NR 1 

1 2326C Janowiec Wlkp. – Rogowo 12,459 

2 2325C Janowiec Wlkp. – Posługowo – Kołdrąb 6,623 

3 2315C Damasławek – Mieleszyn 

od skrzyżowania z do 2314C do Laskowa 

(granica)  

7,864 

4 2328C Janowiec Wlkp. – Rzym 12,823 

5 2329C Łopienno – Miniszewo 3,152 

6 2330C         Laskowo – Recz 7,185 

7 2331C Ośno – Mieleszyn 2,073 

8 2332C Rzym – Kowalewo 0,933 

9 2327C Skórki – Recz 5,097 

RAZEM: 58,209 

POJAZD NR 2 

1 2314C Żnin – Janowiec Wlkp. 19,398 

2 2315 Damasławek – Mieleszyn  skrzyżowania  

z 2314C do granicy powiatu 

4,290 

2 2317C Mirkowice – Włoszanowo 5,577 

3 2320C Wybranowo – Janowiec Wlkp. 4,635 

4 2318C Janowiec Wlkp. – Brudzyń  

(utrzymanie interwencyjne) 

2,175 

5 2323C Wełna – Wiewiórczyn 11,170 

7 2321C Żerniki – Wiewiórczyn 6,891 

 2319C Świątkowo – Tonowo 3,838 

8 2312C Bogdarka – Świątkowo 3,545 

9 2313C Ustaszewo – Uścikowo 
(utrzymywane interwencyjnie) 

3,167 

10 2322C Cerekwica – Kaczkowo 4,025 

RAZEM: 68,711 

POJAZD NR 3 

1 1940C Dziewierzewo – Brzyskorzystewko 

(odcinek od skrzy. na Retkowo do 

Brzyskorzystewka) 

 

 

4,100 

2 2302C Brzyskorzystew – Słabomierz 3,801 

3 2304C Słabomierz – Żnin 8,220 

4 1939C Miastowice – Podobowice 8,302 

5 2301C Srebrna Góra – Nadborowo 1,835 

6 2306C Piotrkowice – Słębowo 5,705 

7 1941C Górki Zagajne – Juncewo – Żerniki  14,208 

8 2311C Jaroszewo – Bekanówka  1,979 

9 2303C Sielec – Juncewo  1,900 

10 2305C Słębowo – Czewujewo 

od drogi nr 251 do m. Cerekwica skrzyż.                    
z drogą nr 2314C 

3,724 

RAZEM: 

 

53,774 
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od Wykonawcy dodatkowego przygotowania mieszanki piasku z solą, natomiast                      

w sytuacji gdzie zima będzie łagodna a zmagazynowany materiał nie zostanie 

wykorzystany nie będzie to żadną podstawą do roszczenia ze strony Wykonawcy). 

 

4.3  Szacunkową liczbę godzin w danym asortymencie usług dla każdej części  

określono następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*w cenie należy ująć przygotowanie mieszanki łącznie z zakupem piasku i soli, 

przygotowaniem zabezpieczenia pryzm, kosztem składowania wraz z załadunkiem, 

** solankę zabezpiecza Zamawiający w cenie należy uwzględnić dojazd do m. Przyjma 

ponieważ czas pracy liczony jest od wyjazdu zatankowanym pojazdem. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości usług w danym 

asortymencie lub zmniejszenia zakresu w przypadku sprzyjających 

warunków pogodowych i braku konieczności odśnieżania i zwalczania 

śliskości. 

 

4.4 Wykonawca każdej części zamówienia zobowiązany jest do: 

 

a) wyposażenia kierowców i operatorów  sprzętu biorącego udział przy akcji 

zimowego utrzymania dróg w telefon komórkowy, koszt utrzymania telefonów 

ponosi Wykonawca; 

b) wyposażenia kierowców odbierających solankę w kaski, kamizelki 

odblaskowe, okulary i obuwie ochronne; 

Lp. Asortyment usług  Jedn. 
miary 

Ilość  
jednostek 

1 • Praca nośnika samochodowego z piaskarką*, 
• Praca nośnika samochodowego z pługiem średnim i 

piaskarką*, 

• Praca nośnika samochodowego  z cysterną 

posiadającą urządzenie do polewania solanki**, 
• Praca nośnika samochodowego z pługiem średnim i 

cysterną posiadającą urządzenie do polewania 
solanki**, 

• Praca nośnika samochodowego z pługiem średnim 

 
 

 

godz. 

 
 

 

640 

2 Praca nośnika samochodowego z pługiem ciężkim   
godz. 

 
50 

3 Praca ładowarki o pojemności łyżki do 3,0 m3  
 

godz. 

 
 

150 

4 Praca ładowarki o pojemności łyżki powyżej 3,0 m3  
godz. 

 
50 

5 Dyżur nośnika samochodowego lub sprzętu godz. 50 

 



S t r o n a  | 8 
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie  nr sprawy DT 2410.27.2020 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg  powiatowych  w sezonie zimowym 2020/2021 
zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie 

 

c) przygotowania cysterny odbierającej solankę w zawór do tankowania               

z końcówką umożliwiającą podłączenie węża strażackiego DN 75                 

z poziomu nawierzchni; 

d) szczelnego zamknięcia cysterny odbierającej solankę i wyposażenia                

w zawór odpowietrzający; 

e) oddelegowania pracowników odpowiedzialnych za odbiór solanki na szkolenie BHP 

które odbędzie się w Kopali Soli w m. Przyjma; 

f) zapewnienia stałej łączności telefonicznej z koordynującym pracownikiem 

Zamawiającego umożliwiającej wezwanie sprzętu do wykonania usługi; 

g) przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób odpowiedzialnych za realizację 

zamówienia wraz z aktualnymi numerami telefonów w terminie 5 dni roboczych           

od dnia podpisania umowy; 

h) przedstawienia w formie pisemnej w przypadku trudnych warunków 

atmosferycznych na każdorazowe wezwanie Zamawiającego tygodniowego 

harmonogramu pracy osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia     

w układzie całodobowym wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej za wskazany 

potencjał kadrowy wraz z numerem telefon u do kontaktu; 

i) umożliwienia Zamawiającemu zamontowania i zdemontowania w pojeździe                   

i sprzęcie biorącym udział w akcji zimowego utrzymania urządzeń lokalizacji GPS 

w terminie ustalonym z Zamawiającym na terenie ZDP w m. Podgórzyn; 

j) utrzymania urządzeń GPS w sprawności technicznej, w przypadku uszkodzenia 

urządzenia GPS koszty naprawy ponosi Wykonawca łącznie z wymianą na nowe                 

w przypadku stwierdzenia przez serwisanta że urządzenie nie da się naprawić; 

k) ponoszenia kosztów związanych z przełożeniem urządzenia GPS pomiędzy 

pojazdami w ramach wykonywanego zadania  w przypadku awarii lub zamiany 

pojazdów; 

l) podstawienia zastępczego pojazdu lub sprzętu w przypadku awarii, 

m) przeszkolenia pracowników w zakresie prowadzonych prac przy zimowym 

utrzymaniu dróg;  

n) podstawienia usprzętowionego pojazdu z obsługą, nie później niż w ciągu                       

1 godziny od chwili otrzymania wezwania, wezwanie może nastąpić                  

w ciągu całej doby; 

o) składowania mieszanki piasku z solą na placach składowych Wykonawcy, za które 

Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego dodatkowej opłaty; 

p) utrzymania w całym okresie obowiązywania umowy gotowości technicznej 

oferowanego sprzętu; 

q) naprawy na własny koszt uszkodzonych znaków, barier, nawierzchni, ogrodzeń 

itp. podczas wykonywanych usług zimowego utrzymania dróg; 
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r) wyposażenia pojazdów i sprzętu biorącego udział w akcji zimowego utrzymania                 

w światła pulsacyjne koloru pomarańczowego; 

s) wyposażenie w światła obrysowe pługu śnieżnego; 

t) prowadzenia własnej kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania prac; 

u) posiadania przez cały okres trwania umowy, środków technicznych w ilości oraz 

rodzajach niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy Wykonawca 

ubezpieczy środki techniczne we własnym zakresie, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za mienie Wykonawcy wykorzystywane do realizacji niniejszej 

umowy; 

v) koordynowania i realizacji usług związanych z wykonaniem prac w warunkach 

zimowych; 

w) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach (wymianach) sprzętu 

zadeklarowanego do realizacji umowy, zmiana sprzętu może być dokonana 

jedynie na sprzęt inny o tych samych lub lepszych parametrach technicznych. 

4.5 Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) wezwania Wykonawcy do podstawienia środków transportu i sprzętu z obsługą               

ze wskazaniem czasu i miejsca; 

b) dokonywania oceny jakości usług poprzez patrolowanie dróg; 

c) przekazania urządzeń lokalizacji – GPS oraz zamontowania i zdemontowania; 

d) ponoszenia kosztów abonamentowych urządzeń GPS; 

e) bieżącego ustalenia zakresu działania Wykonawcy tj. wydawania dyspozycji                  

co do miejsca i terminu każdorazowej usługi; 

f) zapewnienie solanki do zwalczania śliskości (materiał będzie odbierany w Kopalni 

Soli Solino miejscowości  Przyjma). 

4.6 Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy               

o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia               

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) 

4.7 Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia                                                                               

które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane    

z innowacyjnością lub zatrudnieniem szczegółowo opisanych w art. 29 ust. 4 Pzp. 

4.8 Zamawiający przed wszczęciem postępowania nie przeprowadzał dialogu 

technicznego. 

4.9 Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

CPV 90 62 00 00 - 9 Usługi odśnieżania   

        CPV 90 63 00 00 - 2 Usługi usuwania oblodzenia 

4.10 Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia. 
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Zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie umowy – załącznik nr 9 do SIWZ. 

4.11 W trakcie trwania sezonu  zimowego Wykonawca musi być w stanie gotowości                        

do wykonania zleconych prac 24 godziny na dobę, w każdy dzień tygodnia. 

4.12 Środki transportowe (nośniki) i sprzęt wraz z obsługą, powinny być przygotowane                 

w taki sposób aby na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca podjął akcję                    

w ciągu maksymalnie 1 godz. od wezwania. 

 

V. Termin wykonania zamówienia:  

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje sezon zimowy 2020/2021                       

od dnia podpisania umowy do 15.04.2020 r.  

 

VI. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp. 
 

Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

VII. Informacja dotycząca realizacji zamówienia przy udziale 

podwykonawców.  
 

7.1 Zamawiający  nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia. 

7.2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

7.3 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 

Podwykonawców.  

7.4 W przypadku zamówienia na usługi, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, Zamawiający żąda, aby 

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób 

do kontaktów z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia 

zamawiającego o wszelkich zmianach danych o których mowa powyżej w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

usług. 

7.5 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp                  

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu albo kryteriów 

selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany 
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inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu                         

nie mniejszym niż Podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał                  

się w trakcie postępowania o udzielenie zmówienia. 

7.6 Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi 

następuję w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

przedstawia oświadczenie o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, lub oświadczenia 

lub dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego 

Podwykonawcy. 

7.7 Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec  danego Podwykonawcy zachodzi 

podstawa do wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego 

Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

Podwykonawcy. 

7.8 Informacje zawarte w pkt. 7.6 i 7.7 dotyczą również dalszych Podwykonawców. 

7.9 Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. 
 

8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. 

8.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

8.2.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności  

zawodowej  o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

(dotyczy wszystkich części zamówienia). 

8.2.2  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

(dotyczy wszystkich części zamówienia). 

8.2.3   Zdolności technicznej lub zawodowej 

a) Doświadczenie zawodowe 

Wykonawca, zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich               

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest 

krótszy, w tym okresie że zrealizował co najmniej jedno zamówienie 

polegające na wykonaniu usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg                         
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polegającej na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg publicznych  na długości 

minimum 100 km. Wymagana długość dotyczy jednej umowy, Zamawiający 

nie dopuszcza łączenia kilku umów w celu spełnienia warunku. 

 (dotyczy wszystkich części zamówienia) 

b) Potencjał techniczny 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował niżej wymienionym 

sprzętem: 

• piaskarka nakładana na nośnik ze sterowaniem posypywania z kabiny                 

3 szt. 

• cysterna o pojemności minimum 7000 l szczelna nakładana na nośnik 

wyposażona w zawór odpowietrzający i zawór  z końcówką umożliwiająca 

podłączenie węża strażackiego DN 75 z poziomu nawierzchni oraz 

urządzenie do polewania solanką ze sterowaniem polewania z kabiny                

3 szt. 

• pług średni 4 szt. 

• pług ciężki 1 szt. 

• nośnik samochodowy do piaskarek 3 szt. 

• nośnik samochodowy do cystern 3 szt. 

• nośnik samochodowy do pługów lemieszowych średnich 4 szt. 

• nośnik samochodowy do pługów lemieszowych ciężkich 1 szt. 

• ładowarka o pojemności łyżki do 3 m3 –  2 szt. 

• ładowarka o pojemności łyżki powyżej 3 m3 –  1 szt. 

    (dotyczy wszystkich części zamówienia). 

Uwaga  

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tych samych nośników do  

piaskarek, cystern do polewania solanki i pługów w ramach jednej 

części zamówienia.  

Spełnienie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu                          

na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

c) Kadra techniczna 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

(dotyczy wszystkich części zamówienia). 

8.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału                             

w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych                           

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 
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8.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia. 

8.5 Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty 

musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych 

wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego 

podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres               

i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; czy podmiot                 

na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału               

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych                           

lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

8.6 Zamawiający oceni czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają                   

na spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy 

nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa                   

w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5. 

8.7 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 

lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów 

jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

8.8 Wykonawca który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem który zobowiązał                                 

się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego 

powstałą wskutek nieudostępnienia chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. 

8.9 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia i w takim 

przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                      

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez 

Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 
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IX. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału                     

w postępowaniu. 
 

9.1 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie odbywać                         

się dwuetapowo.  

Etap I – Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się     

na podstawie informacji zawartych w „oświadczeniu o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu załącznik nr 3 (dotyczy wszystkich części zamówienia)               

i „oświadczeniu o nie podleganiu wykluczeniu” załącznik nr 4 (dotyczy 

wszystkich części zamówienia) do SIWZ (art. 25a ust.1 Pzp). 

Etap II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie                 

na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta 

zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, które nie zostaną 

odrzucone po analizie Oświadczeń (art. 26 ust.2 Pzp). 

9.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających                         

się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają  spełnienie warunków udziału                          

w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia                 

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków                      

w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw do wykluczenia. 

9.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo, jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia 

odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, wezwać 

Wykonawców na każdym etapie postępowania do złożenia wszystkich                       

lub niektórych oświadczeń i dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 

wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,                  

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 

oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust.2f Pzp). 

9.4 Zamawiający wezwie Wykonawców którzy: 

a) nie złożyli Oświadczenia lub innych dokumentów niezbędnych                                   

do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub inne 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo 

ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania, 

b) nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa   

do ich złożenia  w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo                        
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ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania, 

Zamawiający wzywa także w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp. 

 

X. Przesłanki wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie 

art. 24 ust. 5: 

 

10.1 W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie                 

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidacje jego majątku lub sąd zarządził likwidacje jego majątku w trybie 

art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.– Prawo restrukturyzacyjne                     

(Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z późn. zm) lub którego upadłość ogłoszono,                             

z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację 

jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 

upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228) 

10.2 Który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe co podważa 

jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie udowodnić za pomocą stosownych środków 

dowodowych; 

10.3 Który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał    

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust 1 pkt 1-4 

Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

10.4 Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest wstanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt.15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz                   

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty  

tych należności; 

10.5 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
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XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

 

A) Wykaz oświadczeń w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu               

z postępowania 

 

WYKONAWCY WINNI PRZEDŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY 

 

11.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania 

załącznik nr 3 (dotyczy wszystkich części zamówienia) i oświadczenie dotyczące 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4 (dotyczy wszystkich 

części zamówienia)  stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  w postępowaniu:  

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania,              

w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału                       

w postępowaniu lub kryteriów selekcji: składa także odrębne Oświadczenia dla 

każdego z tych podmiotów, 

b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, 

Oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających                        

się  o zamówienie; 

c) Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić Podwykonawcom                    

na zdolnościach, których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy 

wypełnić odrębne oświadczenia dla tych Podwykonawców. 

11.2 Dokumenty wskazane w ppkt a, b i c pkt 11.1  muszą potwierdzać spełnianie  

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji 

w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu. 

11.3 W oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą 

warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie 

treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji. Wypełnienie pozostałych, 

nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty. 

11.4 Na podstawie art. 24 ust 11 Pzp W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 

ust. 5 Pzp Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
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mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 7 (dotyczy wszystkich 

części zamówienia). 

 

B) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa                                  

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie 

okoliczności  o których mowa w art. 25ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: Niżej 

wymienionych dokumentów nie należy dołączyć do oferty Wykonawca, 

którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie 

powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia: 

 

11.5 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 

ustawy; wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu. 

11.6 Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego,                 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż                 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,                           

ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                               

w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie                   

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

11.7 Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek                     

na ubezpieczenie społeczne, lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż                      

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego,                          

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu. 
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C) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa                                  

w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego na podstawie okoliczności                    

o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: 

 

11.8 Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie. 

Przedmiotowy wykaz musi zawierać rodzaj usług jakie wykonał podmiot, na jakiej 

długości dróg były realizowane wraz z podaniem ich wartości, daty oraz na rzecz 

jakiego zarządcy dróg były świadczone (wraz z podaniem kategorii dróg) oraz             

z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, 

przy czym dowodami, o których mowa są poświadczenia bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane (tj. zarządcę 

dróg), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty potwierdzające 

spełnienie warunku opisanego w pkt. 8.2.3. ppkt. a – załącznik nr 5 (dotyczy 

wszystkich części zamówienia). 

11.9 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeniach technicznych dostępnych 

Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją                         

o podstawie do dysponowania tymi zasobami – potwierdzających spełnienie 

warunku opisanego w pkt. 8.2.3. ppkt. b – załącznik nr 6 (dotyczy wszystkich 

części zamówienia). 

 

D) Wykaz dokumentów i oświadczeń, które Wykonawca składa                                 

w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie 

okoliczności, o których mowa w art. 25.ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: 

 

Nie dotyczy 

 

11.10 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 11.5, 11.6   

11.7 niniejszej specyfikacji składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że: 

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

b) nie zalega z uiszczeniem podatków , opłat składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne albo , że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,                        
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w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału                  

w postępowaniu. 

11.11 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów o których mowa 

powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

11.12 Oświadczenia składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 

11.13 Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia o których mowa wyżej, składane są    

w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Za oryginał uważa 

się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie 

elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność                         

z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot, na którego zdolnościach lub 

sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

11.14 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem                  

na język polski. 

11.15 Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu 

w niewłaściwej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po 

dokonaniu czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.). 

11.16 Wszelkie druki, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ są wzorami mającymi 

ułatwić Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków 

oświadczeń i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie 

wymagane informacje. 

11.17 Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia/nie spełnia. 

11.18 Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 
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b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty,  

niezwłocznie zawiadamiając Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 

XII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego                      
z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, 

oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się            
z Wykonawcami. 

 

12.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie 

pisemnej. 

12.2 Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania                    

się z Wykonawcami: 

c) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i faks; 

b) operator pocztowy; 

c) kurier; 

d) osobiste doręczenie. 

12.3 W przypadku wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania. 

12.4 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane 

na piśmie i skierowane na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą               

w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin, faks 52 30 20 668 lub na adres                 

e-mail marcin.szkatulski@zdp-znin.com.pl. 

12.5 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 SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.6 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 11, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 

Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania 

wniosku, o którym mowa w pkt 5. 

12.7 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, 

którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza                    

na stronie internetowej pod adresem www.zdpznin.nbip.pl 

mailto:marcin.szkatulski@zdp-znin.com.pl
http://www.zdpznin.nbip.pl/
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12.8 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 

12.9 Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego do porozumiewania                          

się  z Wykonawcami są: 

Adrian Kubicki  - Zastępca Dyrektora  

Marcin Szkatulski – Starszy specjalista ds. zamówień publicznych 

od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00, tel. 52-30-20-668. 

12.10 W przypadku rozbieżności w treści poszczególnych rozdziałów stanowiących 

niniejszą SIWZ, należy przyjąć, jako obowiązującą treść pisma zawierającego 

późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

12.11 W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, 

Zamawiający może zmienić treść SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści 

na stronie internetowej pod adresem www.zdpznin.nbip.pl a także przekaże 

niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. W przypadku, 

gdy zmiana powodować będzie konieczność zmian w przygotowaniu oferty, 

Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu 

niezbędnego do wprowadzenia tych zmian. 

12.12 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faxem                    

lub drogą elektroniczną przed pisemnym dostarczeniem uważa się za złożone                     

w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu na ich 

składanie. 

12.13 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia                

na podstawie artykułu 23 Pzp, wszelka korespondencja prowadzona będzie 

wyłącznie z pełnomocnikiem występującym jako reprezentant pozostałych 

wymienionych  w pełnomocnictwie. 

12.14 Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej 

Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu,                    

z którego została pobrana, w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane 

tam są wyjaśnienia treści SIWZ. Dokonane w ten sposób uzupełnienie stanie się 

częścią SIWZ i będzie dla Wykonawców wiążące. 

 

XIII. Wymagania dotyczące wadium 

 
13.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7.000,00 zł                                  

(słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert                

dla każdej części zamówienia.  
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13.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c)   gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 

13.3 Wadium wnoszone: 

a) W pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego  

nr 32 8181 0000 0001 4863 2000 0003 - z dopiskiem na blankiecie 

przelewu: (wadium na zadanie „Usługi związane z zimowym utrzymaniem 

dróg  powiatowych  w sezonie zimowym 2020/2021 – zwalczanie 

śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie część ……)”. 

b) Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

Zamawiający proponuje dołączyć do oferty, 

c) wnoszone w pozostałych formach - należy załączyć w formie oryginału                     

do oferty. 

13.4 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium 

przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 

13.5 Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium 

w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 

13.6 Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 

a) nazwa i adres Zamawiającego –  

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie, Podgórzyn 

62a , 88-400 Żnin,  NIP: 562-15-38-164 

b) określenie przedmiotu zamówienia, 

c) nazwę i adres Wykonawcy,  

d) termin ważności. 

13.7 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, 

tj. do dnia 05.11.2020 r. do godz. 10.00. W przypadku Wykonawców 

składających wspólnie ofertę, wadium może wnieść jeden z nich. 
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13.8 Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną 

formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania,             

a jego oferta zostanie odrzucona. 

13.9 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze 

oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 

13.10 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim Wykonawcom                               

po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

13.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa                            

je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci wadium 

wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

Wykonawcy. 

13.12 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie pkt 13.9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 

odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

Wadium winno być ważne przez okres związania z ofertą. 

 

XIV. Termin związania z ofertą  

 

14.1 Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania 

ofert. 

14.2 Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

14.3 Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą. 

14.4 Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą 

jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie 

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania 

ofertą. 

14.5 Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz              

z przedłużeniem ważności wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana, jako najkorzystniejsza. 
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14.6 W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg 

terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez KIO 

orzeczenia. 

 

XV. Opis sposobu przygotowania ofert: 

15.1 Zgodnie z zapisami art. 36aa ust 2 Pzp Zamawiający określa że jeden 

Wykonawca może składać ofertę w odniesieniu tyko do jednej części. 

15.2 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.3 Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi                 

w niniejszej SIWZ. 

15.4 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, 

maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty 

sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

15.5 Oświadczenia woli muszą być złożone w oryginale i podpisane przez osobę                    

lub osoby do tego uprawnione.  

15.6 Kopie dokumentów muszą być potwierdzone - za zgodność z oryginałem - przez 

osobę do tego uprawnioną. 

15.7 Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunków zostanie wykluczony                 

z postępowania, a jego oferta odrzucona. 

15.8 Pełnomocnictwo dla osób lub podmiotów uprawnionych do reprezentacji albo                 

do reprezentacji i zawarcia umowy musi być złożone w oryginale lub kopii 

poświadczonej w oparciu o obowiązujące przepisy, przykładowo przez notariusza.  

15.9 Pełnomocnictwo w formie pełnomocnictwa rodzajowego powinno dotyczyć 

przedmiotowego postępowania i Zamawiającego.  

15.10 Z treści pełnomocnictwa powinien wynikać zakres umocowania. 

15.11 Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być 

opieczętowane i podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których 

upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga 

się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania 

oferty. 

15.12 Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane. 

15.13 Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana 

lub parafowana przez wykonawcę. 

15.14 Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, muszą być 

parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 
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15.15 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty. 

15.16 Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 i art. 8 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne    

są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca nie później niż w terminie składania 

ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.             

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz.1010 z późn. zm) 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w 

celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą one być 

udostępnione innym uczestnikom postępowania. Stosowne zastrzeżenia 

wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. Wykonawca w szczególności 

nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, 

okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 8 ust. 3 w zw.              

z art. 86 ust.4  Pzp 

15.17 Oferta powinna składać się z: 

a) formularza ofertowego zgodnego z treścią -  załącznika nr 1, 

b) Formularz cenowego zgodnego z treścią -  załącznika nr 2, 

c) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania stanowiące wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 3,  

d) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiące 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu 

– załącznik nr 4,  

e) zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. Pzp) 

(jeżeli dotyczy), 

f) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 

g) potwierdzenie wniesienia wadium. 

15.18 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 

wzory w formie formularzy winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 

15.19 Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami                         

w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres 

Zamawiającego i zawierającym oznaczenia: 
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15.20 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod 

warunkiem że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana,                  

jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty 

powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak 

oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, 

należy opatrzyć napisem „zmiana”. 

15.21 Oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być podpisane przez osobę/y 

uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz 

opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, 

w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem 

“wycofanie”. 

15.22 Oferta jest deklaracją wykonania zamówienia na warunkach określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ oraz w projekcie umowy. 

15.23 Nie dołączenie do oferty pełnomocnictwa lub złożenie wadliwego pełnomocnictwa 

jeżeli winno być ono złożone, skutkuje nieważnością oferty z zastrzeżeniem                 

art. 26 ust.3 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

15.24 Zaleca się aby oferta była trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej 

zdekompletowanie i miała ponumerowane wszystkie strony. 

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

16.1 Miejscem składania ofert jest sekretariat w siedzibie Zamawiającego tj. Podgórzyn 

62a, 88 – 400 Żnin. 

16.2 Termin składania ofert upływa w dniu 05.11.2020 r. godzina 1000. 

16.3 Złożone oferty zostaną zarejestrowane (dzień i godzina). 

16.4 W przypadku składania ofert drogą pocztową (przesyłka polecona lub poczta 

kurierska) za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania oferty 

przez Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za termin 

dostarczenia oferty wysłanej przez Wykonawcę drogą pocztową lub kurierem. 

Nazwa i adres Zamawiającego                 Nazwa i adres składającego ofertę 

 

Oferta – Przetarg na: 

 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg  powiatowych  w sezonie 

zimowym 2020/2021 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych 

administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie część ……)”. 

Nie otwierać przed 05.11.2020 r. godz. 10:15. 
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16.5 Oferta złożona po wyznaczonym terminie do  składania ofert zostanie zwrócona 

zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

16.6 Termin otwarcia ofert: w dniu 05.11.2020 r. godzina 1015. 

16.7 Miejsce otwarcia ofert siedziba Zamawiającego – świetlica. 

16.8 Otwarcie ofert jest jawne. 

16.9 Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,                 

a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji.  

16.10 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

informacje dotyczące: kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny, 

okresu gwarancji.  

 

 

XVII. Opis sposobu obliczania ceny: 

 
17.1 Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o sumę iloczynu cen 

jednostkowych i szacunkowej ilości godzin zgodnie z formularzem cenowym. 

17.2 Ceny jednostkowe muszą uwzględniać  wszystkie elementy kosztów składające              

się na wykonywanie usługi. Określone w ofercie ceny jednostkowe odnoszące się               

do poszczególnych rodzajów usług i będą stanowiły podstawę do rozliczenia usług                  

w całym okresie zimowym 2020/2021. 

17.3 W cenie oferty należy ująć również wszystkie koszty, których poniesienie niezbędne 

jest dla prawidłowej realizacji zadania wraz z podatkiem VAT i podać w formularzu 

ofertowym.  

17.4 W cenie oferty Wykonawca w szczególności powinien ująć: koszty administracyjne, 

koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonych usług, 

koszty sprzętu i materiałów, koszty utrzymania zaplecza do przechowywania sprzętu 

i magazynowania materiałów oraz koszty innych podobnych czynności, niezbędnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia. 

17.5 Ponadto zakłada się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie wszystkie inne warunki 

lokalne możliwe do ustalenia we własnym zakresie. 

17.6 Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

17.7 Cena podana w formularzu cenowym – załącznik nr 2 powinna być ustalona                

o kalkulację własną. Zamawiający nie ustala obligatoryjnych podstaw ustalania ceny. 

17.8 W celu prawidłowego wyliczenia oferty, Zamawiający zaleca Wykonawcy wykonać  

następujące czynności: 

1. Zapoznać się z przedmiotem zamówienia opisanym w SIWZ z załącznikami oraz 

uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia oferty, 
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2. W formularzu cenowym sporządzonym na podstawie załączonego wzoru 

załącznik nr 2 SIWZ wpisać ceny jednostkowe dla każdej pozycji. Cena 

jednostkowa jest ceną  wyrażoną w polski złotych z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

17.9 Zakłada się , że Wykonawca w cenie oferty uwzględnił wszystkie dane udostępnione  

przez Zamawiającego oraz warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. 

17.10 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 

przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

17.11  Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

17.12  Zawiadomienie o dokonanych poprawkach: o dokonanych poprawkach Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, dokonane 

poprawki oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny będą miały swoje 

konsekwencje w ocenie oferty, Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawców 

akceptacji poprawionych oczywistych omyłek, które wskazano w pkt 17.11 ppkt a i b. 

17.13 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku                 

do przedmiotu zamówienia, co może budzić wątpliwości co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 

lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30%                      

od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, 

zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, 

dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności            

w zakresie: oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań 

technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia 

dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, 

których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
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października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 

2177 z późn. zm),pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli 

dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

XVIII. Opis kryteriów jakimi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert: 
 

18.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami  

a) Cena - waga kryterium 60 % (max 60 pkt.)  

b) Termin płatności faktury - waga kryterium 40 % (max 40 pkt.) 

18.2 Opis kryterium „Cena” 

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywana na podstawie ceny ofertowej brutto                 

za wykonanie przedmiotu zamówienia  wpisanej przez Wykonawcę w formularzu 

oferty. 

W tym kryterium można otrzymać maksymalnie 60 pkt. Przyznane punkty zostaną 

zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 

Liczba punktów w kryterium „cena” zostanie obliczona w następujący sposób:  

            
                Cn 

       C =         x 60  
                Cb 

        

           Gdzie: 

           Cn  - najniższa cena z pośród nieodrzuconych ofert 

  Cb   - cena oferty badanej  

 

18.3 Opis kryterium „termin płatności faktury” 

Kryterium termin płatności faktury będzie rozpatrywany na podstawie długości 

terminu zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty.  

Możliwe termin do zaoferowania przez Wykonawcę to 7 dni, 14 dni, 21 dni, 30 dni 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres dłuższy niż 30 dni do oceny zostanie przyjęty 

okres 30 dni i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą. 

       
termin płatności 7 dni   0 pkt 

termin płatności 14 dni  20 pkt  

termin płatności 21 dni  30 pkt  
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termin płatności 30 dni  40 pkt  

 

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40 pkt.  

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie największa liczbę 

punktów (P) wyliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

 

P=C+T 

gdzie: 

P – łączna liczba punktów oferty ocenianej  

C – liczba punktów w kryterium cena  

T – liczba punktów w kryterium termin płatności faktury 

 

18.4 Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to,                       

że dwie lub więcej ofert posiadają taką samą liczbę punktów. Zamawiający, spośród 

tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną. 

 

 

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

 

19.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje 

Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona                    

i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację 

przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

c) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 

d) unieważnieniu postępowania. 

19.2 Informacje, o których mowa w pkt 19.1 Zamawiający zamieści na stronie internetowej 

oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. Z Wykonawcą, który złoży 

najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik      

nr 9 do niniejszej specyfikacji. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie 

wyznaczony przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca uchyla się                   

od podpisania umowy będą miały zastosowanie przepisy art. 94 ust. 3 PZP                   

(wybór kolejnej oferty) art. 46 ust. 5 pkt 1 i 3 (zatrzymanie wadium). 
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19.3 Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało 

przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli 

przesłane zostało w inny sposób. 

19.4 Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy               

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zajdą 

przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp. 

19.5 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest do: 

a) Przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy); 

b) Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo –

terminowo – finansowego (o ile dotyczy); 

19.6 Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, wykonawca podał nazwy (firm) albo 

imiona i nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, 

zaangażowanych w realizację zamówienia. 

19.7 Wymaga się przedstawienia potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii decyzji               

o nadaniu uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych                         

w budownictwie wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwych izb 

samorządu zawodowego. 

W przypadku konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawca wnosi zabezpieczenie na warunkach określonych w pkt XXIII i dostarcza 

Zamawiającemu potwierdzenie jego wniesienia. Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca 

zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy. 

 

 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy: 

 
Zamawiający, nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

 

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone                   

do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
ogólne warunki umowy lub wzór umowy 

 

21.1 Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do SIWZ wzorze umowy załącznik  

nr 9. 

21.2  Wzór umowy spełnia wymogi polskiego Prawa zamówień publicznych. 
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21.3  Umowa zostanie zawarta z zachowaniem przepisów Działu IV Ustawy prawo 

zamówień publicznych. 

 

XXII. Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo: 

 
22.1 Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi związane z zimowym 

utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 musi być sporządzona               

w języku polskim i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym                

w załączonym do SIWZ wzorze Umowy. 

 

XXIII. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie 
umowy w sprawie zamówienia , jeżeli Zamawiający określa taką 

wartość. 
 

Zamawiający nie określa takiej wartości.  

 

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 

 
24.1 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. przysługują 

wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść 

szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

24.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym                   

na listę o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp. 

24.3 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

24.4 Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 

czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania 

o cenę; 

b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

d) odrzucenia oferty odwołującego; 

e) opisu przedmiotu zamówienia; 

f)  wyboru najkorzystniejszej oferty 
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24.5 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,  

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe 

przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazać okoliczności faktyczne                    

i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

24.6 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

24.7 Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu                

do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się                     

z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie 

jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

24.8 Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

24.9 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 

24.10 Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca 

zamieszkania zamawiającego. 

24.11 Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.  

 

 

XXV.  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli 
Zamawiający przewiduje ich zwrot: 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.   
 

XXVI. Pozostałe postanowienia. 
 

26.1 Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących rejestracji i identyfikacji 

wykonawców, w tym wymagań technicznych urządzeń informatycznych. 

26.2 Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca 

w terminie 7 dni kalendarzowych bez wezwania Zamawiającego od podpisania 

umowy przedłoży Zamawiającemu oświadczenie dotyczące osób zatrudnionych przy 

realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z załącznikiem nr 8. 

26.3 Zamawiający nie wymaga możliwości złożenia ofert w postaci katalogów 

elektronicznych. 
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26.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych                      

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

26.5 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                   

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zarządzie 

Dróg Powiatowych w Żninie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z siedzibą 

w Podgórzynie, Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin; 

2) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem udostępnionych danych 

osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych  

Zarządu Dróg Powiatowych Panem Tomaszem Henzlerem pod adresem 

tomasz.henzler@cbi24.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w zw. z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(zwana dalej „Ustawą Pzp”) w celu związanym z niniejszym postępowaniem o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz 

art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na 

podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dane będą następnie 

przechowywane w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony 

zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

mailto:tomasz.henzler@cbi24.pl
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publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy 

Pzp; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 

osobowych *; 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

9) nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

RODO; 

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

* wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 

** wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony 
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii 
Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 
 

XXVII. Załączniki do specyfikacji. 

    
Nr załącznika  Nazwa  

1 Formularz ofertowy 

2 Formularz cenowy  

3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

4 Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

5 Wykaz usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg 

6 Wykaz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej  

8 Oświadczenie dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę  

9 Wzór umowy 
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Załącznik nr 1 

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

                      Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie 

z/s w Podgórzynie, 

Podgórzyn 62a 

88-400 Żnin  

 

OFERTA 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Usługi związane  

z zimowym utrzymaniem dróg  powiatowych  w sezonie zimowym 2020/2021 – 

zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez 

Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie część ……….. 

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

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

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

(nazwa [firma] dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać 

nazwy firm i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki lub członków konsorcjum ) 
 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

2. Deklarujemy wykonanie całego zamówienie w kwocie:  

      netto ………………………………………… zł  

plus podatek VAT (…….%) ……………………………………………………….zł  

tj. brutto …………………………………………..zł  

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

3. Deklarujemy termin płatności faktury:…………… dni. 
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4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia                

i nie wnosimy zastrzeżeń. 

5. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w formie  

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

      Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na: 

      nr konta…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym              

w SIWZ i wzorze umowy. 

8. Zamówienie realizujemy: 

       samodzielnie  

       przy udziale Podwykonawców*   

W przypadku udziału podwykonawców należy wypełnić poniższą tabelę                  

Rodzaj części zamówienia powierzonego 
podwykonawcy  

Procentowa 
wartość całości 

zamówienia 
zlecona 

podwykonawcy 

Nazwa Podwykonawcy 
(o ile jest już znana, podać nazwy 

firmy Podwykonawców) 

 

 

 

  

 

9. Oświadczamy, że w celu wykazania  spełnienia warunków udziału w postępowaniu,  

  powołujemy się na zasoby podmiotów trzecich dołączając pisemne  zobowiązanie,  

  nie powołujemy się na zasoby podmiotów trzecich*. 

10. Informujemy, że: 

 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, 

 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług:  

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

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

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

Wartość towarów/usług powodująca obowiązek podatkowy  

u Zamawiającego to ……………………………………………………………………………… zł brutto *. 

11. Informujemy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z poźn. zm). 

 mikroprzedsiębiorstwem 
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 małym przedsiębiorstwem 

 średnim przedsiębiorstwem 

 dużym przedsiębiorstwem* 

12. W przypadku niezatrudniania na umowę o pracę zobowiązuję się do zatrudnienia              

na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez Podwykonawcę 

osób mających realizować zamówienie jeżeli zakres czynności tych osób polegać 

będzie na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§ 1 ustawy                                        

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Dla 

udokumentowania tego faktu w terminie 7 dni od podpisania umowy przedłożę 

Zamawiającemu oświadczenie stanowiące załącznik nr 8.  

13. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy                          

w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego. 

14. Wszelka korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem proszę kierować                

na adres:…………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Imię i nazwisko:………………………………………………………….telefon:………………………………………. 

Fax:……………………………………….a-mail:…………………………………………………………………………….. 

15. Oferta: 

a) nie zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa*, 

b) zawiera informację stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte                    

na stronach……………. oferty*. 

16. Ofertę składamy na …………………. stronach. 

17. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego                

w niniejszym postępowaniu.*  

W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści 

oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego 

wykreślenie 

[RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)] 

18. Załącznikami do oferty stanowiącymi jej integralną część są: 

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

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

       dnia…………………………                       

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

                                                                                                                                   (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)  



S t r o n a  | 39 
Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie  nr sprawy DT 2410.27.2020 

Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg  powiatowych  w sezonie zimowym 2020/2021 
zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie 

 

 

         Załącznik nr 2 

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

Formularz cenowy  

„Usługi związane  z zimowym utrzymaniem dróg  powiatowych  w sezonie 

zimowym 2020/2021 – zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych 

administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie cześć …………” 

 

• w cenie należy ująć przygotowanie mieszanki łącznie z zakupem piasku i soli, przygotowaniem zabezpieczeniem 

pryzm, kosztem składowania wraz z załadunkiem* 

• solankę zabezpiecza Zamawiający w cenie należy uwzględnić dojazd do m. Przyjma ponieważ czas pracy liczony jest 

od wyjazdu zatankowanym pojazdem**. 

 

……………………………data………………………                                                 ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

Lp. Asortyment usług  Jedn. 
miary 

Ilość  
jednostek 

Cena jedn. 
zł netto 

Wartość netto  

1 • Praca nośnika samochodowego z 
piaskarką*, 

• Praca nośnika samochodowego z 
pługiem średnimi i piaskarką*, 

• Praca nośnika samochodowego  z 
cysterną posiadającą urządzenie do 
polewania solanki**, 

• Praca nośnika samochodowego z 
pługiem średnim i cysterną 
posiadającą urządzenie do 
polewania solanki**, 

• Praca nośnika samochodowego z 
pługiem średnim 

 
 
 
 
 

godz. 

 
 
 
 
 

640 

  

2 Praca nośnika samochodowego z 
pługiem ciężkim  

 
godz. 

 
50 

  

3 Praca ładowarki o pojemności łyżki do 
3,0 m3 

 
 

godz. 

 
 

150 

  

4 Praca ładowarki o pojemności łyżki 
powyżej 3,0 m3 

 
godz. 

 
50 

  

5 Dyżur nośnika samochodowego lub 
sprzętu 

godz. 50   

Razem netto  
 

 

 Podatek Vat ………% 
 

 

Razem brutto 
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Załącznik nr 3 

  
Wykonawca: 

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi związane  z zimowym 

utrzymaniem dróg  powiatowych  w sezonie zimowym 2020/2021 – zwalczanie śliskości                              

i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie cześć 

……….. prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie  oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. w zakresie określonym w SIWZ 

 

……………………………data………………………                                            ………………………………………………… 

                                                                                             (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt               

13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,               

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………… 

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

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

 

 

……………………data………………………                                                      …………………………………………………… 

                                                                                               (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

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

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

……………………………data………………………                                                 ………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

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

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

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

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), 

nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

 

 

……………………………data………………………                                                 ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

…………………………data………………………                                                 ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 4 

 
Wykonawca: 

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługi związane  z zimowym 

utrzymaniem dróg  powiatowych  w sezonie zimowym 2021/2021 – zwalczanie śliskości                              

i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie cześć 

………..  prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie  oświadczam, co następuje: 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w   Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu o zamówieniu opracowanym przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Żninie 

 

 

…………………………data………………………                                                 ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez 

zamawiającego w   Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia i Ogłoszeniu o zamówieniu 

opracowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………………………… 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

…………………………data………………………                                                   ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………………………data………………………                                                  ……………………………………………………… 

                                                                                                    (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 5 

Wykonawca: 

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 
Wykaz usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w ciągu 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 
 

Do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

„Usługi związane  z zimowym utrzymaniem dróg  powiatowych  w sezonie zimowym 2020/2021 – 

zwalczanie śliskości   i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Żninie cześć ……….. 

 

 
Lp. 

Rodzaj usług, długość dróg na 
jakiej były realizowane usługi, 

wartość umowy,    

Kategoria dróg i na 
rzecz jakiego 

zarządcy drogi były 
wykonywane usługi  

Data wykonania  Nazwa i adres 
podmiotu 

odbierającego 
usługi  

1 2 3 4 5 

 

 
1 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody dotyczące wykonanych usług wykazanych                                     
w zestawieniu wystawione przez zarządcę dróg. 

 

 
 

 
 

…………………………data………………………                                                          ……………………………………………………… 

                                                                                                            (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 6 

Wykonawca: 

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 
Wykaz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  

Do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: 

Usługi związane  z zimowym utrzymaniem dróg  powiatowych  w sezonie zimowym 

2020/2021zwalczanie śliskości   i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd 

Dróg Powiatowych w Żninie cześć ………..  

 

Lp. Sprzęt wymagany przez 
Zamawiającego 

*typ, model,  
numer rejestracyjny,  

Ilość 
sztuk 

Informacje o 
podstawie do 
dysponowania 

 

1 Piaskarka nakładana na nośnik z sterowaniem posypywania z 

kabiny 
 
 

 

3 

 

 
 

2 Cysterna o pojemności minimum 7000 litrów nakładana na nośnik 
wyposażona w urządzenie do polewania solanka z sterowaniem 
polewania z kabiny 
 

 
3 

 

3 Pług średni 
 
 
 

4  

4 Pług ciężki  
 
 
 

1  

3 Nośnik samochodowy do piaskarek* 
 
 
 

 
 
 
 

3  

4 Nośnik samochodowy do cystern* 
 
 
 
 

 
 
 
 

3  

5 Nośnik samochodowy do pługów  
lemieszowych średnich* 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4  

6 Nośnik samochodowy do pluga 
lemieszowego ciężkiego * 
 

 1  
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7 Ładowarka o pojemności łyżki do 
3,0 m3* 
 

 

 2  

8 Ładowarka o pojemności łyżki 
powyżej3,0 m3* 

 
 
 
 

1  

 
 
Jeżeli w kolumnie „Informacja o podstawie do dysponowania”  Wykonawca wskazał, że polega na potencjale 
technicznym innego podmiotu zdolnego do wykonania zamówienia, to powinien dołączyć pisemne 
zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji wskazany sprzęt. 
 

 

 

…………………………data………………………                                                          ……………………………………………………… 

                                                                                                            (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 7 

 

Wykonawca: 

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

OŚWIADCZENIE* 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1067, z późn. zm.)  

 

Do postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego                                     

pn: Usługi związane  z zimowym utrzymaniem dróg  powiatowych  w sezonie zimowym 

2020/2021 zwalczanie śliskości   i odśnieżanie dróg powiatowych administrowanych 

przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie cześć ………..  

   

Niniejszym oświadczam, że należę/nie należę (niepotrzebne skreślić) do tej samej grupy 

kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski                

o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu. 

 

Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty 

 

Lp. Wskazanie Wykonawcy 

  

  

 

W załączeniu dowody wskazujące, że istniejące między wykonawcami należącymi do tej samej 

grupy kapitałowej, powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu               

o udzielenie zamówienia. 

 

 

…………………………data………………………                                                          ……………………………………………………… 

                                                                                                            (podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 

 

*Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej, informacji                      

z otwarcia ofert zawierającej nazwy i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie 
będzie brane pod uwagę. 
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Załącznik nr 8 

Wykonawca: 

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

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

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

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 
Ja niżej podpisany/a działający w imieniu firmy…………………………………………………………………… 

oświadczam  że zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych  posiadam 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które będą wykonywały czynności 

bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych na 

zadaniu pn. „Usługi związane  z zimowym utrzymaniem dróg  powiatowych                      

w sezonie zimowym 2020/2021 zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg 

powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie cześć 

………”  

 

…………………………data………………………                                                           ……………………………………………………… 

                                                                                                          (podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

                                                                                                             do składania oświadczeń woli ) 
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Załącznik nr 9 

 

Umowa Nr ….. (Wzór) 
 

Zawarta w Podgórzynie, w dniu ................. 2020 r. pomiędzy: 

Powiatem Żnińskim ul. Potockiego 1, 88 – 400 Żnin NIP: 562-180-39-91 

działającym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie z/s w Podgórzynie, 

Podgórzyn 62a, 88 – 400 Żnin  

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: 

Pana Adriana Kubickiego  – Zastępcę Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie                        

z/s w Podgórzynie,  przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Pani Kamili Nowak – 

Gzubickiej,   

a 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez : 

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

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

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019. poz. 1843 z późn. zm.)  

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie 

publiczne pn. Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych 

administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Żninie w sezonie 

2020/2021 część nr …………. obejmujące następujące drogi 

 

(wymienione zostaną drogi danej części zamówienia ) 

 

2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie usług polegających na: 

1) odśnieżaniu – usuwaniu śniegu z nawierzchni jezdni i utrzymaniu przejezdności 

wyznaczonych odcinków dróg, 

2) zapobieganiu i usuwaniu śliskości na wyznaczonych odcinkach dróg, 

3) utrzymanie w gotowości technicznej sprzętu przewidzianego do realizacji zadań 

wraz z obsługą, 

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przygotowaną mieszankę pisaku z solą                     

w stosunku 4:1 w ilości szacunkowej około 160 Mg z zabezpieczeniem pryzm folią.                  

Zamawiający podczas niesprzyjających warunków pogodowych może zażądać                 
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od Wykonawcy dodatkowego przygotowania mieszanki piasku z solą, natomiast                      

w sytuacji gdzie zima będzie łagodna a zmagazynowany materiał nie zostanie 

wykorzystany nie będzie to żadną podstawą do roszczenia ze strony Wykonawcy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do: 

1) wyposażenia kierowców i operatorów  sprzętu biorącego udział przy akcji 

zimowego utrzymania dróg w telefon komórkowy, koszt utrzymania telefonów 

ponosi Wykonawca; 

2) wyposażenia kierowców odbierających solankę w kaski, okulary i obuwie 

ochronne; 

3) przygotowania cysterny odbierającej solankę w zawór do tankowania z końcówką 

umożliwiającą podłączenie węża strażackiego DN 75 z poziomu nawierzchni; 

4) szczelnego zamknięcia cysterny odbierającej solankę i wyposażenia w zawór 

odpowietrzający; 

5) oddelegowania pracowników odpowiedzialnych za odbiór solanki na szkolenie 

BHP które odbędzie się w Kopali Soli w m. Przyjma; 

6) zapewnienia stałej łączności telefonicznej z koordynującym pracownikiem 

Zamawiającego umożliwiającej wezwanie sprzętu do wykonania usługi; 

7) przekazaniu Zamawiającemu wykazu osób odpowiedzialnych za realizację 

zamówienia wraz z aktualnymi numerami telefonów w terminie 5 dni roboczych 

od dnia podpisania umowy; 

8) przedstawienia w formie pisemnej w przypadku trudnych warunków 

atmosferycznych na każdorazowe wezwanie Zamawiającego tygodniowego 

harmonogramu pracy osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia     

w układzie całodobowym wraz z podaniem osoby odpowiedzialnej za wskazany 

potencjał kadrowy wraz z numerem telefon u do kontaktu; 

9) umożliwienia Zamawiającemu zamontowania i zdemontowania w pojeździe                

i sprzęcie biorącym udział w akcji zimowego utrzymania urządzeń lokalizacji GPS 

w terminie ustalonym z Zamawiającym na terenie ZDP w m. Podgórzyn; 

10) utrzymania urządzeń GPS w sprawności technicznej, w przypadku uszkodzenia 

urządzenia GPS koszty naprawy ponosi Wykonawca łącznie z wymianą na nowe 

w przypadku stwierdzenia przez serwisanta że urządzenie nie da się naprawić; 

11) ponoszenia kosztów związanych z przełożeniem urządzenia GPS pomiędzy 

pojazdami w ramach wykonywanego zadania  w przypadku awarii lub zamiany 

pojazdów; 

12) podstawienia zastępczego pojazdu lub sprzętu w przypadku awarii; 
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13) przeszkolenia pracowników w zakresie prowadzonych prac przy zimowym 

utrzymaniu dróg; 

14) podstawienia usprzętowionego pojazdu z obsługą, nie później niż 1 godziny             

od chwili otrzymania wezwania, wezwanie może nastąpić w ciągu całej doby, 

15) składowania mieszanki piasku z solą na placach składowych Wykonawcy,                 

za które Wykonawca nie będzie pobierał od Zamawiającego dodatkowej opłaty; 

16) utrzymania w całym okresie obowiązywania umowy gotowości technicznej 

oferowanego sprzętu; 

17) naprawy na własny koszt uszkodzonych znaków, barier, nawierzchni, ogrodzeń 

itp. podczas wykonywanych usług zimowego utrzymania dróg; 

18) wyposażenia pojazdów i sprzętu biorącego udział w akcji zimowego utrzymania 

w światła pulsacyjne koloru pomarańczowego; 

19) wyposażenie w światła obrysowe pługu śnieżnego; 

20) prowadzenia własnej kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania prac; 

21) posiadania przez cały okres trwania umowy, środków technicznych w ilości oraz 

rodzajach niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy Wykonawca 

ubezpieczy środki techniczne we własnym zakresie, Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za mienie Wykonawcy wykorzystywane do realizacji niniejszej 

umowy; 

22) koordynowania i realizacji usług związanych z wykonaniem prac w warunkach 

zimowych; 

23) powiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach (wymianach) sprzętu 

zadeklarowanego do realizacji umowy, zmiana sprzętu może być dokonana 

jedynie na sprzęt inny o tych samych lub lepszych parametrach technicznych. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

1)   wezwania Wykonawcy do podstawienia środków transportu i sprzętu z obsługa  

ze wskazaniem czasu i miejsca; 

2)   dokonywania oceny jakości usług poprzez patrolowanie dróg; 

3)   przekazania urządzeń lokalizacji – GPS oraz zamontowania i zdemontowania, 

4)   ponoszenia kosztów abonamentowych urządzeń GPS; 

5)   bieżącego ustalenia zakresu działania Wykonawcy tj. Wydawania dyspozycji co 

do miejsca i terminu każdorazowej usługi; 

6)   zapewnienie solanki do zwalczania śliskości (materiał będzie odbierany w Kopalni 

Soli Solino m. Przyjma). 

3. Tankowanie solanki odbywać się będzie z poziomu nawierzchni samodzielnie przez 

kierowców Wykonawcy przeszkolonych przez Kopalne Soli Solino. 

4. Zabrania się na terenie zakładu Kopalni Soli Solino wchodzenia przez kierowców                      

na część ładunkowa samochodu. 
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5. W przypadku złamania zakazu określonego w pkt. 4 i udokumentowania go  przez 

Kopalnię Soli Solino w m. Przyjma wykonawca zostanie obciążony karą umowna                       

a kierowca otrzyma zakaz wstępu na teren Kopalni Soli Solino w m. Przyjma.  

 

§ 3 

1. Strony ustalają termin realizacji umowy od dnia zawarcia do 15.04.2021 roku. 

2. W przypadku wykorzystania limitu wynagrodzenia określonego w § 4 umowa wygasa 

przed 15.04.2021 r.  

3. W trakcie trwania sezonu  zimowego Wykonawca musi być w stanie gotowości                     

do wykonania zleconych prac 24 godziny na dobę, w każdy dzień tygodnia. 

4. Środki transportowe (nośniki) i sprzęt wraz z obsługą, powinny być przygotowane                 

w taki sposób aby na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca podjął akcję                    

w ciągu maksymalnie 1 godz. od wezwania. 

 

§ 4 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy określony w § 1 pkt 1 zgodnie z formularzem 

oferty wynosi: 

netto ………………………………………. zł  

plus  podatek VAT ………% ………………………………………zł  

tj. brutto ………………………………………………………. zł  

(słownie brutto złotych: ……………………………………………………………………………………………….). 

2. Ceny jednostkowe zawarte w formularzu cenowym pozostają stałe i obowiązują                       

we wszystkie dni tygodnia. 

3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia jest złożona faktura z zestawieniem wykonanych 

prac za dany miesiąc rozliczeniowy oraz dowody potwierdzające zapłatę wymaganego 

wynagrodzenia Podwykonawcy (om). 

4. Brak dowodów  zapłaty Podwykonawcy (Podwykonawcom), o którym mowa w ust. 3 

jest podstawą do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu 

uzupełnienia przedmiotowych dowodu zapłaty.  

5. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia nie stanowi podstaw do jakiejkolwiek 

odpowiedzialności Zamawiającego, w tym nie tworzy po stronie Wykonawcy 

uprawnienia do żądania odsetek z tytułu zaległego wynagrodzenia. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w ust. 1 rozliczne będzie na podstawie 

kartami pracy sprzętu, zapisami w dzienniku pracy sprzętu i danymi z GPS. 

7. Wynagrodzenie za usługi stanowić będzie iloczyn wykonanych usług i cen 

jednostkowych przedstawionych poniżej zgodne z formularzem cenowym.  
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• w cenie zostało ujęte przygotowanie mieszanki łącznie z zakupem piasku i soli , przygotowaniem 

zabezpieczeniem pryzm, kosztem składowania wraz z załadunkiem* 

• solanka zabezpieczona przez Zamawiającego w cenie uwzględniono dojazd do m. Przyjma ** 

 

8. Kopie kart pracy sprzętu podpisane przez przedstawiciela Zamawiającego należy 

dołączyć do wystawionej faktury. 

9. Przewidywana kwota na dany sezon zimowy może uleć pomniejszeniu                                     

w przypadku braku konieczności usuwania skutków zimy co nie będzie podstawą 

roszczeń ze strony wykonawcy. 

10. W przypadku zmiany procentowej stawki podatku VAT na usługi objęte niniejszą 

umową, ceny jednostkowe brutto zostaną aneksowane. 

11. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej. 

12. Zamawiający ma obowiązek zapłaty, prawidłowo wystawionej faktury, w terminie  

………………dni licząc od daty jej otrzymania. Datą zapłaty jest dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

13. Należność za wystawioną fakturę zostanie uregulowana przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

14. Wykonawca nie może przelać wierzytelności na osoby trzecie ani dokonywać cesji 

związanych z realizację umowy. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości usług w danym asortymencie.  

 

§ 5 

  Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa  w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych polegającego na powtórzeniu podobnych 

usług do zamówienia podstawowego. 

 

 

Lp. Asortyment usług  Jedn. 
miary 

Cena jedn. 
zł netto 

1 • Praca nośnika samochodowego z piaskarką*, 
• Praca nośnika samochodowego z pługiem średnim i 

piaskarką*, 
• Praca nośnika samochodowego  z cysterną posiadającą 

urządzenie do polewania solanki**, 
• Praca nośnika samochodowego z pługiem średnim i 

cysterną posiadającą urządzenie do polewania solanki**, 
• Praca nośnika samochodowego z pługiem średnim 

 
 
 

godz. 

 

2 Praca nośnika samochodowego z pługiem ciężkim   
godz. 

 

3 Praca ładowarki o pojemności łyżki do 3,0 m3  
 

godz. 

 

4 Praca ładowarki o pojemności łyżki powyżej 3,0 m3  
godz. 

 

5 Dyżur nośnika samochodowe lub sprzętu godz.  
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§ 6 

1. Usługi związane z zimowym utrzymaniem należy wykonywać przez pojazdy 

posiadające urządzenia GPS. Na polecenie Zamawiającego dopuszcza się                                   

w uzasadnionych przypadkach pracę pojazdów lub sprzętu nie posiadających 

urządzenia GPS. 

2. W przypadku świadczenia usług przez pojazdy nie posiadające urządzenia GPS praca 

rozliczana będzie na podstawie dziennika pracy sprzętu. Kierowca lub operator 

zobowiązany jest do zgłoszenia dyżurnemu lub innemu przedstawicielowi 

Zamawiającego rozpoczęcia i zakończenie prac niezależnie od pory dnia. W przypadku 

braku stosownego powiadomienia rozpoczęcia i zakończenia prac pojazd lub sprzęt 

wykonywujący usługi będzie traktowany jakby nie wykonywał usług. 

3. W uzasadnionych przypadkach podczas długotrwałych zawiei i zamieci śnieżnych 

Zamawiający może dopuścić inny nośnik niż samochodowy do pługów lemieszowych 

średnich i ciężkich po cenach określonych w formularzu cenowym jako dla nośnika 

samochodowego. 

4. Rozlicznie godzinowe prac pojazdów i sprzętu będzie rozliczane z zaokrągleniem                   

do 15 minut. 

5. Zamawiający określa, że czas nie podlegający zapłacie to: 

1) przerwy w pracy powyżej 15 minut spowodowane awarią, wypadkiem, kolizją 

drogową, tankowaniem pojazdów, załadunkiem solanki i mieszanki piaski z solą, 

zmianą kierowców i operatorów, 

2) przejazd pojazdu inną trasą niż trasa wskazana przez dyżurnego, 

3) oddalenie się od miejsca pełnienia dyżuru i wykonywanie innych czynności                   

nie związanych z przedmiotem zamówienia, 

4) dojazd do miejscowości Przyjma po odbiór solanki za wyjątkiem sytuacji w której 

prognozy pogodowe informują o dalszych niesprzyjających warunkach pogodowych 

i  istnieje konieczność ciągłego, dalszego zwalczania gołoledzi i z tym związanego 

kolejnego tankowania (na zlecenie dyżurnego lub przedstawiciela ZDP Żnin) 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za czas dojazdu po solankę zgodnie ze stawką 

pracy nośnika określonego w formularzu cenowym z uwzględnieniem postojów 

powyżej 15 minut. 

 

 

§ 7 

1. Wykonawca będzie dokonywał zakupu paliw, olejów i innych materiałów 

eksploatacyjnych we własnym zakresie i na własny koszt. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na każde wezwanie Zamawiającego sprzęt                 

i nośniki określone w wykazie sprzętowym. 
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3. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych, długo trwałych zawiei                      

i zamieci śnieżnych  na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zapewni 

dodatkowy sprzęt poza określonym w wykazie sprzętowym. 

4. W przypadku awarii lub innych istotnych przyczyn uniemożliwiających podstawienie 

objętych umową pojazdów i sprzętu , Wykonawca natychmiast powiadomi o tym 

zamawiającego i zapewni nośniki i sprzęt zastępczy w ciągu maksimum 2 godzin                

od zaistnienia awarii lub innej przyczyny.  

 

§ 8 

1. Osobą sprawującą nadzór nad realizacją zamówienia jest Pan Adrian Kubicki              

Zastępca  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie. 

2. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego do wezwania sprzętu na drogę jest 

Dyrektor,  Koordynator i Kierownicy Obwodów Drogowo Mostowych. 

3. Osobą odpowiedzialną z ramienia Wykonawcy jest………………………………który będzie 

otrzymywał wezwania od przedstawicieli Zamawiającego 

 

§ 9 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej na kwotę minimum 200 000 zł  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

zgodnie, której kserokopię wraz z dowodem zapłaty należy przekazać Zamawiającemu 

w terminie 7 dni od dani podpisania umowy.  

2. W przypadku , gdy okres ubezpieczenia, na który została zawarta umowa ubezpieczenia, 

upływa w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć zamawiającemu do dnia wygaśnięcia dotychczasowego ubezpieczenia, 

dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczeniowej, na co najmniej takich 

samych warunkach. W przypadku gdy składka ubezpieczeniowa opłacana jest w ratach, 

których termin płatności upływa w kresie realizacji przedmiotowego zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu  w terminie 14 dni od dnia 

dokonania potwierdzenia zapłaty każdej raty.   

3. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób 

trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom podczas 

wykonywania usługi  i w razie ich wystąpienia zobowiązuje się pokryć całość szkody                      

z ubezpieczenia lub polisy OC od prowadzonej działalności. W przypadku wystąpienia 

osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Zamawiający skieruje                             

je bezpośrednio do Wykonawcy celem załatwienia. 
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§ 10 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy 

Zamawiającego w wysokości 20% wartości szacunkowej umowy brutto. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości 

szacunkowej umowy brutto za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. 

3. Zamawiający naliczy wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach oraz 

wysokościach: 

1) za opóźnienie w rozpoczęciu świadczenia usługi powyżej 1 godziny od wezwania, 

Wykonawca będzie obciążony w wysokości 200 zł za każdą godzinę spóźnienia, 

2) w przypadku awarii pojazdu, za nie podstawienie usprzętowionego pojazdu                    

z personelem w ciągu 2 godzin. Wykonawca obciążony będzie 200 zł                                    

za każdą godzinę opóźnienia, 

3) za opóźnienie w podstawieniu pojazdu celem zamontowania przez Zamawiającego 

urządzeń GPS w wysokości 300 zł , licząc od dnia następnego od wyznaczonej 

daty przez Zamawiającego, 

4) za nie oddelegowanie pracowników na szkolenie BHP do Kopalni Soli Solino                   

w m. Przyjma w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w wysokości                   

2000 zł, 

5) za niedostosowanie cysterny do odbioru solanki 2000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

6) za niewyposażenie kierowców w kaski, okulary, kamizelkę odblaskową i obuwie 

ochronne 500 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7) za złamanie zakazu wejścia na część ładunkową samochodu na terenie Kopalni 

Soli Solino w m. Przyjma 1000 zł za każdy stwierdzony przypadek. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową                         

w sposób niezgodny z SST, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy                    

i zastosować kary umowne. 

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać tylko wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy. 

6. Zamawiający może odstąpić od naliczania kar, jeżeli uzna, że Wykonawca przedstawi  

wiarygodne i uzasadnione przyczyny uniemożliwiające wywiązanie  się z terminów                

i obowiązków umownych. Prawo to zastrzeżone jest jedynie na rzecz Zamawiającego. 
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7. Zamawiający w przypadku udokumentowanego rażącego naruszenia postanowień 

niniejszej umowy przez drugą stronę, może rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie 

natychmiastowym. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie przedsiębiorstwa 

Wykonawcy lub gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

9. Strony ustalają, że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie, potrącane będą              

z wystawionych przez wykonawcę faktur, a gdyby okazało się to niemożliwe 

Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu              

14 dni od dnia otrzymania pisma określającego wysokość kar. 

 

§ 11 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące wykonania usługi 

2) upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty oraz kosztów poszczególnych 

robót, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania i zrealizować należyte 

wykonanie umowy, 

3) posiada zdolności produkcyjne, doświadczenie, wiedze oraz zatrudnione osoby 

niezbędne do profesjonalnego wykonania umowy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca lub podwykonawca zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp  zobowiązany jest 

do zatrudnienia osób na umowę o pracę w zakresie realizacji zamówienia                                 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy                             

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). 

2. Wykonawca bez wezwania Zamawiającego w terminie 7 dni  od podpisania umowy 

przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że posiada osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, które będą wykonywały czynności bezpośrednio związane w 

wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 

 

§ 13 

  (zapisy umowy zostaną dopasowane do treści oferty) 

1. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie zamówienie wykona 

………………………………………. za wyjątkiem usług w zakresie …………………..*, które 

zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy/ów. 

2. W przypadku wykonywania usług przy udziale podwykonawców Wykonawca, 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
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3. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo nie 

zgłasza pisemnego sprzeciwu, uważa się, że akceptuje umowę zawartą pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą. Obowiązek ten stosuje się odpowiednio do umów 

zawieranych z dalszymi podwykonawcami. 

4. W umowie zawartej z Podwykonawcą, termin płatności za wykonaną usługę ustalony 

zostanie w taki sposób, żeby termin płatności Podwykonawcy przypadał wcześniej niż 

termin płatności Wykonawcy. 

5. Jako jednej z podstaw do uregulowania faktury wystawionej przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie żądał dokumentów, potwierdzających zapłatę podwykonawcy              

tj. potwierdzenie przelewu i oświadczenie podwykonawcy. 

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę przedmiotowego zamówienia. Wynagrodzenie, o którym mowa               

w niniejszym ustępie dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu 

zamawiającemu umowy. 

7. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

8. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy                

lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6 lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy przez zamawiającego 

9. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników,                

tak jakby były to działania lub uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji 

zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (Konsorcjum), umowy                          

z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 

Konsorcjum. 

10. W przypadku, w którym Wykonawcą jest Konsorcjum każdy z członków Konsorcjum 

opowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków 

Konsorcjum, wobec Podwykonawców i dalszych Podwykonawców uregulowane przez 

Zamawiającego. 

11. Zapisy umowy nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1740) 
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§ 14 

Jeżeli wykonawca w trakcie wykonywania usługi polega na zasobach innych podmiotów 

na podstawie art. 26 ust. 2e ustawy Pzp to  podmiot, który zobowiązał się                        

do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b art. 26 ustawy PZP, odpowiada solidarnie                 

z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

§ 15 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie dotyczących terminu 

realizacji przedmiotu umowy lub wysokości wynagrodzenia na poniższych warunkach: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie 

trwania umowy wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowego, określonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) wydłużenie lub skrócenie terminu wykonania usługi ze względu na warunki 

pogodowe, 

3) w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki 

terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, 

trzęsienia ziemi, silne zawieje i zamiecie śnieżne, ekonomiczne następstwa 

globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiającej wykonanie zamówienia. 

 

§ 16 

1. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą sporządzane 

w języku polskim i będą doręczane listem poleconym, kurierem lub osobiście                       

na adresy podane poniżej:    

1) dla Wykonawcy: 

Do rąk:  ……………………………………………………..  

Adres:    …………………………………………………….. 

2) dla Zamawiającego: 

Do rąk:  ………… 

Adres:   ………………………. 

z zastrzeżeniem, że strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, 

powiadomienia, żądania stron na adres: e-mail Zamawiającego: ………………….  i adres 

e-mail Wykonawcy:  ................................ lub fax. Zamawiającego: ……………….. i fax. 

Wykonawcy: .........................  ze skutkiem na dzień otrzymania poczty e-mail lub 

faxu przez strony pod warunkiem, że zostanie ona otrzymana przez Zamawiającego  

od poniedziałku do piątku do godz. 7:00 do godziny 15:00 i potwierdzona listem 

poleconym nadanym najpóźniej następnego dnia roboczego.      

mailto:zamowienia@gniewkowo.com.pl
mailto:spa@spa-sadowski.pl
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2. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uważa się, że została                            

ona doręczona z chwilą dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.  

3. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego 

zawiadomienia o zmianie adresu dla doręczeń. Strony niniejszej umowy zgodnie 

postanawiają, iż strona, która nie zawiadomi o zmianie adresu dla doręczeń, ponosi 

odpowiedzialność za szkody wynikłe na skutek niewykonania tego obowiązku. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy 

prawa powszechnie obowiązujące, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Budowlane. 

5. Wszelkie zmiany, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej 

pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w treści umowy. 

6. Spory związane z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu Sądu 

powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17 

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

Załączniki stanowiące integralną część umowy: 

1. Oferta Wykonawcy z dnia ………………. r. wraz z załącznikami, 

2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,  

3. Specyfikacje Techniczne, 

 

Podpisy stron 

   Zamawiający:                                                                                    Wykonawca 

 

 

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

 


