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SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

 
 

na zimowe utrzymanie dróg  powiatowych w sezonie 2020/2021 
 
 
 

 
 
 
 
Kod CPV  90620000-9 -  usługi odśnieżania 
                 90630000-2 – usługi usuwania oblodzeni 
 
 
 
Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 
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1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów 
NIP  889-13-32-356 
TEL./FAX (54) 285 3501 
Strona  internetowa: www.bip.radziejow.pl 
 
2. TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA 
Postępowanie 8 częściowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 
określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). na usługi związane z zimowym utrzymaniem  dróg powiatowych w 
sezonie 2020/2021 na terenie gmin Bytoń, Dobre, Piotrków Kujawski, Radziejów, Osięciny, Topólka 
oraz m. Radziejów i m. Piotrków Kuj. 
 
3. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia obejmuje: 
3.1. Zamówienie obejmuje świadczenie usług wg potrzeb Zamawiającego na usługi związane z 
zimowym utrzymaniem  dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 na terenie gmin Bytoń, Dobre, 
Piotrków Kujawski, Radziejów, Osięciny, Topólka oraz m. Radziejów i m. Piotrków Kuj. 
Zamówienie składa się z 8 części i obejmuje: 

 Część 1 - Usługa nr 1 wg kosztorysu ofertowego nr 1 
Zwalczanie śliskości i odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów  o ładowności  
min. 6 ton 
Praca  nośnika samochodowego  wraz z obsługą Wykonawcy  + piaskarka P-1 z pługiem lemieszowym 
lekkim  -1 szt. ( mieszanka, pług i piaskarka Zamawiającego) 
Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 25 do 300.  
Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi 
na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. 

 Część 2 - Usługa nr 2 wg kosztorysu ofertowego nr 2 
Zwalczanie śliskości i odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów  o ładowności min 
6 ton 
Praca  nośnika samochodowego wraz z obsługą Wykonawcy  + piaskarka P-1 i pługiem lemieszowym 
lekkim  - 1 szt. ( mieszanka, pług i piaskarka Zamawiającego) 
Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 25 do 300.   
Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi 
na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. 

 Część 3 - Usługa nr 3 wg kosztorysu ofertowego nr 3 
Zwalczanie śliskości i odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów o ładowności min. 
8 ton (poj. beczki min. 5 000 l) 
Praca nośnika samochodowego wraz z obsługą Wykonawcy + beczka na solankę – 1 szt.  
(beczka na  solankę + pług Wykonawcy) 
Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 25 do 500.   
Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi 
na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. 

 Część 4 - Usługa nr 4 wg kosztorysu ofertowego nr 4 
Praca sprzętu do odśnieżania -  równiarka samojezdna wraz z obsługą Wykonawcy – 1szt.  
( pług Zamawiającego) 
Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 25 do 250.   
Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi 
na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. 
 
 Część 5 - Usługa nr 5 wg kosztorysu ofertowego nr 5 
Praca sprzętu do załadunku piasku i soli ładowarką oraz likwidacji zatorów  śnieżnych  o wysięgniku 
h min.-2,8 m i poj. łyżki min. 0,25 m3 wraz z obsługą Wykonawcy - 1 szt. Szacunkowa ilość godzin 
pracy sprzętu od 25 do 200. 
Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi 
na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. 

 Część 6 - Usługa nr 6 wg kosztorysu ofertowego nr 6 



 

 

Zwalczanie śliskości i odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów  o ładowności 
min. 8 ton (poj. beczki min. 5 000 l) 
Praca nośnika samochodowego wraz z obsługą Wykonawcy + beczka na solankę – 1 szt.  
(beczka na  solankę + pług Wykonawcy) 
Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 25 do 500.   
Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi 
na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. 

 Część 7 - Usługa nr 7 wg kosztorysu ofertowego nr 7 
Odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów  o ładowności min. 8 ton 
Praca nośnika samochodowego wraz z obsługą Wykonawcy + pług  ciężki – 1 szt. (pług  Wykonawcy) 
Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 25 do 300.   
 Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi 
na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. 

 Część 8 - Usługa nr 8 wg kosztorysu ofertowego nr 8 
Odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów  o ładowności min. 8 ton 
Praca nośnika samochodowego wraz z obsługą  Wykonawcy + pług  ciężki – 1 szt. (pług  Wykonawcy) 
Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 25 do 300.   
Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi 
na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. 
 
Odbiór solanki pojazdami  Wykonawcy. Solankę zakupi Wykonawca i obciąży Zamawiającego 
kosztami zakupu solanki  na podstawie miesięcznych faktur ( termin płatności faktur  do 21 dni od 
daty doręczenia faktury przelewem na konto Wykonawcy). Piasek i sól zapewni Zamawiający. 
 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać w każdym pojeździe zatrudnionym przy akcji zimowego 
utrzymania dróg telefon komórkowy. Koszt zakupu telefonu, utrzymania i instalacji ponosi 
Wykonawca. 
 
UWAGA 
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną usługę, wymagane jest posiadanie dla każdego 
zadania odrębnego pojazdu lub sprzętu. 
Zakres zadań  przewidzianych do realizacji  określa szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia 
stanowiący zał. 1a. 
3.2. Podwykonawcy 
3.2.1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.  
3.2.2.Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym przez Wykonawcę, którą część 
zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy i podania przez wykonawcę firm 
podwykonawców, zgodnie z art. 36 b) ust. 1 ustawy Pzp. 
3.2.3.Warunki realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców określają postanowienia wzoru 
umowy – załącznik nr 6 do SIWZ – części 1 do części 8. 
3.2.4.Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.  
3.3. Zatrudnienie na umowę o pracę 
3.3.1. Zamawiający działając na podstawie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
 Kierowanie pojazdami  oraz sprzętem do odśnieżania. 
3.3.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.3.1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
b)  żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 



 

 

3.3.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, nie krótszym niż trzy dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
3.3.4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
3.3.5. W przypadku niespełnienia wymagań zamawiającego w ww. zakresie Zamawiający nałoży na 
Wykonawcę kary umowne zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy. 

IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
     4.1. Termin realizacji zamówienia od 01.11.2020 do 31.03.2021.  

Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu realizacji usługi t.j.: wcześniejszego rozpoczęcia i 
późniejszego zakończenia usług spowodowanego aktualnymi warunkami atmosferycznymi 
panującymi na drogach. 
 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
5.1.  nie podlegają  wykluczeniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
5.2.  spełniają warunki, dotyczące:  
5.2.1.  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.  
5.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w 
tym zakresie. 
5.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej – zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym 
zakresie. 

     5.3.     Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: 
5.3.1.   Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę w przypadku niespełnienia 
warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 
5.3.2.   Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 
5.3.3.   Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 
5.3.4.   Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego 
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za 
doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. W/w przepisu nie stosuje się, jeżeli 
wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 
obowiązywania tego zakazu. Art. 24 ust. 9 i 10 ustawy stosuje się odpowiednio. 
5.3.5.   Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 
5.3.4. SIWZ. 
5.3.6.    Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 



 

 

zamówienia. 
VI WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 
WYKLUCZENIA 
 
6.1. Wykaz oświadczeń, składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że 
nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – złożone wraz z 
ofertą: 
6.1.1.  Oświadczenia: 
a) oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SIWZ, 
b)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 (Uwaga: 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć przedmiotowy dokument wraz z ofertą wyłącznie w przypadku, 
gdy Zamawiający określił szczegółowy/e warunek/warunki udziału w postępowaniu),  
c)    oświadczenie Wykonawcy, zawarte w formularzu oferty, które z informacji zawartych w ofercie 
na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 
postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez  wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 
4 ustawy ).  
6.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o 
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej,  o  
której  mowa  w  art.  24 ust. 1 pkt 23  ustawy  Pzp. Wraz  ze złożeniem oświadczenia, 
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 
6.3.W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 
mowa w § 2, § 5 i § 8  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 
bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 
wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 
6.3.1. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 
2, § 5 i § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, które pozostają w dyspozycji zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub 
dokumentów, przechowywanych przez zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust. 1 ustawy, 
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 
korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile  są one aktualne. 
6.4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów 
gospodarczych (konsorcja): 
6.4.1. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia. 
6.4.2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
6.4.3.  Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym 
jako pełnomocnik. 
6.4.4. Oferta wspólna powinna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje, o których 
mowa w Rozdziale VI SIWZ. W przypadku oświadczenia, o którym mowa pkt. 6.1.1.b) - winno ono 
być złożone jedynie w przypadku, kiedy zamawiający podał szczegółowe warunki udziału w 
postępowaniu. 
6.4.5. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie: 6.1.1. a) i 6.2. SIWZ muszą być 
złożone odrębnie przez każdego z wykonawców będących partnerami (członkami konsorcjum). W 
przypadku pozostałych dokumentów wystarczy, że przedmiotowe dokumenty złoży co najmniej jeden 
z uczestników oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie 
będzie wynikać ich spełnienie. 



 

 

6.4.6. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wybrana w  
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki 
została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 
6.4.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
6.5. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii. Poświadczenia,  o których 
mowa w niniejszej SIWZ składane są w oryginale.  
6.5.1. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za    
zgodność z oryginałem). 
6.5.2. W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę/y/ nie 
wymienioną/e/ w dokumencie rejestracyjnym(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.  
6.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców  oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust 6.2. 
SIWZ składa każdy z Wykonawców samodzielnie, czyli  oddzielną listę podmiotów należących do 
grupy kapitałowej. 
 
VII INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCĄ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
7.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 
7.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem poczty w 
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu pod numerem: (54) 285 3501 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na 
e-mail: zdp@radziejow.pl 
7.3.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej uważa się za złożone z zachowaniem terminu, jeżeli ich 
treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 
7.4. Wyjaśnienia i uzupełnienia na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany doręczyć 
Zamawiającemu przed upływem terminu wskazanego w wezwaniu do wyjaśnień lub uzupełnień. 
7.5. Osoby upoważnione do kontaktów: 
 Mariusz Stachura  
 Roman Skrzypiński 
 kontakt: tel/faks nr (54) 285 3501 
 

VIII OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ 
8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
8.2. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w 
którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
8.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po 
upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, 
Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
8.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 
mowa w ust. 1. 
8.5. Zamawiający treść wyjaśnień przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. 
8.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ, 
zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz 
zamieszczona na stronie internetowej. 



 

 

8.7. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny  dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i  poinformuje o tym Wykonawców, 
którym przekazano SIWZ oraz taką informację zamieści na stronie internetowej. 
8.8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści SIWZ. 
 
IX TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
9.1. Oferty pozostaną ważne przez okres 30 dni. 
9.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
9.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 
okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 

X OFERTY CZĘŚCIOWE 
Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z 8 części. 
Zamawiający informuje, że wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części 
zamówienia. 
 

XI  OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XII ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7 USTAWY 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 
 

XIII CENY JEDNOSTKOWE 
Ceny jednostkowe, określone w formularzu ofertowo-cenowym nie ulegną zmianie w czasie    
realizacji zadania. 

 

XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
14.1.1. Oferta wraz z załącznikami w postaci min. oświadczenie wstępne musi być sporządzona z 
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
14.1.2.  W przypadku składania przez wykonawcę oświadczeń z art. 25a ustawy Pzp, ich uzupełnień 
czy poprawy zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej – za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012  r. Prawo pocztowe, osobiście, 
za pośrednictwem posłańca. 
14.1.3. Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczenia/ oświadczeń z art. 25a 
ustawy Pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej. 
14.2. Oferta będzie napisana w języku polskim oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej i 
faxem. 
14.3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć 
pełnomocnictwo określające zakres upoważnienia, podpisane przez osoby uprawnione do 
reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z dokumentem rejestracyjnym/ewidencyjnym/ Wykonawcy). 
Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub uwierzytelnionej notarialnie kopii.  
14.4. Dokumenty lub oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem (w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię 
dokumentu za zgodność z oryginałem). W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.   
14.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 
na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 
14.6. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z 
tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. 
14.7. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż 
jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 



 

 

14.8.  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14.9. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
14.10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
14.11. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym wykonawca 
zobowiązany jest załączyć tłumaczenia tekstów na język polski przez niego poświadczone 
14.12. W przypadku, gdy wykonawca dołączy do oferty dokumenty zawierające wartości w walucie 
innej niż złoty polski (PLN), zamawiający przeliczy te wartości na złote polskie (PLN) wg średniego 
kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP)  danej waluty z dnia ogłoszenia niniejszego postępowania.  
14.13. Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami 
dołączonymi do niniejszej SIWZ, w tym wraz z ofertą należy złożyć min. wypełniony Formularz 
oferty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. 
 

XV MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA 
OFERT 
15.1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, 
zaadresowanej na Zamawiającego, na adres podany w rozdziale I SIWZ, opatrzonej danymi 
Wykonawcy oraz napisem: 
 

„Oferta na zimowe utrzymanie dróg  powiatowych w sezonie 2020/2021 usługa nr …………. 
– nie otwierać przed 29.09.2020 r. godz.1030” 

 
15.2. Ofertę należy złożyć na adres: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 
Radziejów składa w sekretariacie ( pokój 409, IV piętro), nie później niż do godz. 1000 dnia 
29.09.2020 roku. 
15.3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty po terminie określonym w ust. 15.2, 
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
15.4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu 
przed terminem składania ofert określonym w ust. 15.2. 
15.5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane 
i oznaczone zgodnie z postanowieniami ust. 15.1., a koperta będzie dodatkowo oznaczona 
określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.  
15.6. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy 
zechcą przybyć w dniu określonym w ust. 15.2.  o godz. 1030 - w sekretariacie ( pokój 409, IV 
piętro), w siedzibie Zamawiającego. 
15.7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
15.8. Podczas otwierania kopert z ofertami Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców, ceny 
ofertowe oraz inne szczegóły określone w art. 86 ust. 4 ustawy . Koperty oznaczone „WYCOFANIE” 
nie będą otwierane, zostanie tylko odczytana nazwa Wykonawcy.  
15.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 
ofertach. 
15.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp 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 zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 
 

XVI  OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 
16.1. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, zaleca się Wykonawcy uzyskanie wszelkich 
niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić 
w trakcje realizacji zamówienia. Dochodzenie roszczeń po podpisaniu umowy z tytułu 
nieuwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich okoliczności nie będzie stanowić podstawy do 
dodatkowego wynagrodzenia oraz przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 
16.2. Cena ofertowa oferty powinna obejmować pełny zakres realizacji zamówienia w tym  
wszystkie koszty usługi i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia – zgodnie z opisem 
przedmiotu zamówienia znajdującym się w formularzu ofertowo-cenowym. 



 

 

16.3. Wykonawca winien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie zauważone 
błędy, omyłki, rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia i wystąpić do Zamawiającego o 
wyjaśnienie bądź zmianę. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem opisu przedmiotu 
zamówienia. 
16.4. Cena ofertowa powinna uwzględniać ryzyko Wykonawcy. 
16.5. Cena ma być wyrażona w złotych polskich netto i brutto z uwzględnieniem należnego podatku 
VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). 
16.6.  Z uwagi na zastosowanie prawa opcji przez zamawiającego, ocenianą ceną oferty będzie 
maksymalna ilość godzin pracy sprzętu podana przez Zamawiającego w SIWZ dla danej części 
zamówienia. 
 

XVII  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 
17.1. Oceny ofert dokonywać będzie komisja przetargowa. 
17.2. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej 

oferty dla wszystkich części zamówienia: 
 

a) CENA BRUTTO - 60 % 
 

Ofercie najkorzystniejszej w danej części przydziela się 60 punktów, pozostałe 
oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru: 
 
               najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie 

A =                 x  waga (60) 
   cena oferty badanej 

 
Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 
 
b) TERMIN PŁATNOŚCI FAKTURY W PRZEDZIALE OD 14 DO 30 DNI – 40 %  
- Termin 30 dni  – 40 punktów; 
- Termin pomiędzy 26 a 29 dni – 30 punktów; 
- Termin pomiędzy 21 a 25 dni – 25 punktów; 
- Termin pomiędzy 17 a 20 dni – 15 punktów; 
- Termin pomiędzy 15 a 16 dni – 5 punktów; 
- Termin 14 dni – 0 punktów. 
Minimalny termin płatności faktury wynosi 14 dni. 
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta zostanie obliczona wg. poniższego wzoru: 
P = A + B, gdzie: 
P – całkowita liczba punktów, 
A – punkty uzyskane w kryterium „Cena brutto”, 
B - punkty uzyskane w kryterium „Termin płatności faktury w przedziale od 14 do 30 dni”. 
Cena brutto oferty jest to wartość powstała w wyniku zsumowania wartości  każdej z w/w części 
niezależnie od siebie oraz wpisanie jej pod odpowiednią pozycją w  Formularzu ofertowo-cenowym  
stanowiącym  załącznik nr 1 do SIWZ. 
17.3. Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę, w zakresie poszczególnych części 
zamówienia, przedłoży Wykonawca, który otrzyma najwyższą ilość punktów po zsumowaniu 
uzyskanych punktów z tytułu kryterium ceny oraz terminu płatności faktury. 
17.3. 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 
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego, wskazując (rodzaj) towar lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 
– informację należy złożyć w druku oferty. 



 

 

17.4. Zamawiający poprawia w  ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian 
w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
17.5. Zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy, jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty  
z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów 
oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, 
a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach. 
17.6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień treści 
złożonych ofert. 
17.7. Odpowiedź Wykonawcy na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy,  
uznana zostanie za złożoną w terminie, jeżeli dotrze do Zamawiającego w formie  wskazanej 
w wezwaniu i we wskazanym terminie. 
 

      XVIII UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
18.1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom 
określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 
18.2.  Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  
18.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę 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,  
18.2.2. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,  
18.2.3. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku 
spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,  
18.2.4. unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  
18.3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w  
pkt 18.2.2. SIWZ, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 
wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.  
18.4. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 18.2.1 i 18.2.4. SIWZ, na stronie 
internetowej. 
18.5. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zajdzie co najmniej 
jedna z okoliczności wymienionych art. 93 ustawy. O unieważnieniu postępowania o udzielenie 
zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o 
udzielenie zamówienia (przed terminem składania ofert), złożyli oferty (po upływie terminu składania 
ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
18.6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub 
faksem albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 
18.7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 
powyższych terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna 
oferta. 
18.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie 
wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, 
chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. 
 

XIX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO. 
W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący 
konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do 
przedłożenia Zamawiającemu umowy konsorcjum. 
 

XX ZAMAWIJĄCY NIE PRZEWIDUJE POBIERANIA WADIUM OD WYKONAWCÓW 
 



 

 

XXI ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WYMAGANIA DOTYCZĄCEGO 
ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 

XXII WZÓR UMOWY 
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty.  

 

XXIII POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
23.1.  Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, 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 ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z 
przepisami ustawy czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  
23.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- określenia warunków udziału w postępowaniu 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego, 
- opisu przedmiotu zamówienia 
- wyboru najkorzystniejszej oferty 
23.3.  Odwołanie powinno: 
- wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z 
przepisami ustawy, 
- zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
- określać żądanie oraz 
- wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
23.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub postaci elektronicznej podpisane 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego podpisu. 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. 
23.5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w 
art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób 
23.6. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego 
publikacji w BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie 
internetowej.  
23.7. Wobec czynności innych niż określone w ust 23.5 i 23.4. odwołanie wnosi się w terminie 5 
dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia  
23.8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje. 
Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. 
Zamawiający lub  odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie 
później niż do czasu otwarcia rozprawy. 
23.9. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie 
odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu 
okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za 
pośrednictwem Prezesa KIO. 
23.10. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla 
pisma procesowego.  
23.11. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy 
Pzp. 
 
XXIV. PROCEDURA ODWRÓCONA 
ZAMAWIAJĄCY, ZGODNIE Z ZAPISEM ART. 24 aa ust. 1 USTAWY,  
W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU PRZEWIDUJE NAJPIERW DOKONAĆ OCENY 
OFERT, A NASTĘPNIE ZBADAĆ, CZY WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA 
OCENIONA JAKO NAJKORZYSTNIEJSZA, NIE PODLEGA WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 



 

 

XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH 
25.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych  jest,  Zarząd Dróg 
Powiatowych ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów. 
25.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się  
z inspektorem ochrony danych  osobowych pod adresem e-mail – iod2@radziejow.pl 
 
a) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c)  RODO. 
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do zawarcia i wykonania umowy w 
sprawie zamówienia zawartej z Tobą w celu realizacji umowy, jak również w celu archiwizacyjnym. 
Twoje dane osobowe udostępniamy dostawcom: systemu elektronicznego obiegu dokumentów, poczty 
elektronicznej, usług IT oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,  
czyli takim, które zapewniając usługi płatnicze. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom 
publicznym, każdemu kto skorzysta z prawa dostępu do informacji publicznej, a także na wystąpienie 
o udostępnienie protokołu wraz z załącznikami zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 
25.3.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
25.4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 
określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   
25.5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
25.6. Posiada Pani/Pan: 
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
- 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 ***;   
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
25.7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
- 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.  
25.8. Wyjaśnienia 
** 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. 
- 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).  
 
XXVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych specyfikacją istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie 
przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 
 
Załączniki:  

1.  Formularz ofertowo-cenowy; 
2. Formularz ofertowy; 
3. Oświadczenie wykonawcy, ze nie podlega wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 

ust. 1 pkt 12-23 ustawy; 
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 
5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 
6. Wzory Umów - na część 1-8  
7. Szczegółowy opis  przedmiotu zamówienia stanowiący zał. 1a 



 

 

 
Znak sprawy  ZDP.272.5.2020/pn 

 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ  
 
 

 
Formularz ofertowo-cenowy na cześć 1 zamówienia 

 
na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych 

w sezonie 2020/2021 
 

 Część 1 - Usługa nr 1 wg kosztorysu ofertowego nr 1 
Zwalczanie śliskości i odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów  o ładowności  
min. 6 ton 
Praca  nośnika samochodowego  wraz z obsługą Wykonawcy  + piaskarka P-1 i pługiem lemieszowym 
lekkim  -1 szt. ( mieszanka, pług i piaskarka Zamawiającego) 
Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 25 do 300.   

 
 

Nośniki  piaskarek i pługów lekkich 
 
 
 

 
 

Typ nośnika, marka ………………………………………………… 
 

 
 

Nr rej…..…………….. 
 
 

  L.p.  
Cena za godzinę 
pracy sprzętu netto 
 

Ilość 
godzin 

 

Wartość  
pracy sprzętu netto 

(godziny pracy sprzętu 
x ilość godzin) 

Podatek 
VAT 

 

Łączna maksymalna wartość 
pracy sprzętu brutto 

(podatek VAT + wartość netto) 

  1 

 

………………… 

 
300 ………………. ………. …………………… 

 
 
 
 
 

 
                                                                                                Wykonawca: 
 
                                                                                     .............................................. 

                                                                 (data, podpis) 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

Znak sprawy ZDP.272.5.2020/pn 
 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ  
 

 
 
 

Formularz ofertowo-cenowy na cześć 2 zamówienia 
 

na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych 
w sezonie 2020/2021 

 

 Część 2 - Usługa nr 2 wg kosztorysu ofertowego nr 2 
Zwalczanie śliskości i odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów  o 
ładowności min 6 ton 
Praca  nośnika samochodowego wraz z obsługą Wykonawcy  + piaskarka P-1 i pługiem 
lemieszowym lekkim  - 1 szt. ( mieszanka, pług i piaskarka Zamawiającego) 
Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 25 do 300.   

 
 

 
 

Nośniki  piaskarek i pługów lekkich 
 

 
 

 
 

Typ nośnika, marka ………………………………………………… 
 

 
 

Nr rej…..…………….. 
 
 

  L.p.  
Cena za godzinę 
pracy sprzętu netto 
 

Ilość 
godzin 

 

Wartość  
pracy sprzętu netto 

(godziny pracy sprzętu 
x ilość godzin) 

Podatek 
VAT 

 

Łączna maksymalna wartość 
pracy sprzętu brutto 

(podatek VAT + wartość netto) 

  1 

 

………………… 

 
300 ………………. ………. …………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                 Wykonawca: 
 
                                                                                     .............................................. 

                                                                      (data, podpis) 
 
 
 
 

 
 



 

 

Znak sprawy  ZDP.272.5.2020/pn 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ  
 
 
 
 

 
 

Formularz ofertowo-cenowy na cześć 3 zamówienia 
 

na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych 
w sezonie 2020/2021 

 

 Część 3 - Usługa nr 3 wg kosztorysu ofertowego nr 3 
 
Zwalczanie śliskości i odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów  o ładowności 
min. 8 ton (poj. beczki min. 5 000 l) 
Praca nośnika samochodowego wraz z obsługą Wykonawcy + beczka na solankę – 1 szt.  
(beczka na  solankę + pług Wykonawcy) 
Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 25 do 500.   

 
 Nośnik + beczka na solankę + pług lekki 

 
 
 
 

 
 

Typ nośnika, marka ………………………………………………… 
 

 
 

Nr rej…..…………….. 
 
 

  L.p.  
Cena za godzinę 
pracy sprzętu netto 
 

Ilość 
godzin 

 

Wartość  
pracy sprzętu netto 

(godziny pracy sprzętu 
x ilość godzin) 

Podatek 
VAT 

 

Łączna maksymalna wartość 
pracy sprzętu brutto 

(podatek VAT + wartość netto) 

  1 

 

………………… 

 
500 ………………. ………. …………………… 

 
 
 

 
 
                                                                                              Wykonawca: 
 
                                                                                     .............................................. 

                                                              (data, podpis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Znak sprawy  ZDP.272.5.2020/pn 
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Formularz ofertowo-cenowy na cześć 4 zamówienia 
 

na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych 
w sezonie 2020/2021 

 

 Część 4 - Usługa nr 4 wg kosztorysu ofertowego nr 4 
Praca sprzętu do odśnieżania -  równiarka samojezdna wraz z obsługą Wykonawcy – 1szt.  
( pług Zamawiającego) 
Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od  25 do 250.   
 

 
 

Sprzęt do odśnieżania równiarka samojezdna  
 
 
 

 
 

Typ nośnika, marka ………………………………………………… 
 

 
 

Nr rej…..…………….. 
 
 

  L.p.  
Cena za godzinę 
pracy sprzętu netto 
 

Ilość 
godzin 

 

Wartość  
pracy sprzętu netto 

(godziny pracy sprzętu 
x ilość godzin) 

Podatek 
VAT 

 

Łączna maksymalna wartość 
pracy sprzętu brutto 

(podatek VAT + wartość netto) 

  1 

 

………………… 

 
250 ………………. ………. …………………… 

 
 
 
 
                                                                                                                                   Wykonawca: 
 
                                                                                                                        .............................................. 

                                                                                                        (data, podpis) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Znak sprawy  ZDP.272.5.2020/pn 
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Formularz ofertowo-cenowy na cześć 5 zamówienia 

 
na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych 

w sezonie 2020/2021 
 

 
 Część 5 - Usługa nr 5 wg kosztorysu ofertowego nr 5 
Praca sprzętu do załadunku piasku i soli   ładowarką oraz likwidacji zatorów  śnieżnych  o wysięgniku 
h min.-2,8 m i poj. łyżki min. 0,25 m3 wraz z obsługą Wykonawcy- 1 szt.  
Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 25 do 250.  
 

 
 
 

Sprzęt do załadunku  piasku  i soli  oraz likwidacji zatorów śnieżnych   
 

 
 

 
 

Typ nośnika, marka ………………………………………………… 
 

 
 

Nr rej…..…………….. 
 
 

  L.p.  
Cena za godzinę 
pracy sprzętu netto 
 

Ilość 
godzin 

 

Wartość  
pracy sprzętu netto 

(godziny pracy sprzętu 
x ilość godzin) 

Podatek 
VAT 

 

Łączna maksymalna wartość 
pracy sprzętu brutto 

(podatek VAT + wartość netto) 

  1 

 

………………… 

 
200 ………………. ………. …………………… 

 
 
 

 
                                                                                                                                      Wykonawca: 

 
 

 .............................................. 
                                                                                                                                    (data, podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 



 

 

 
 

Znak sprawy  ZDP.272.5.2020/pn 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ  
 
 
 
 
 
 
 

 
Formularz ofertowo-cenowy na cześć 6 zamówienia 

 
na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych 

w sezonie 2020/2021 
 

 Część 6- Usługa nr 6 wg kosztorysu ofertowego nr 6 
Zwalczanie śliskości i odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów  o ładowności 
min. 8 ton (poj. beczki min. 5 000 l) 
Praca nośnika samochodowego wraz z obsługą Wykonawcy + beczka na solankę – 1 szt.  
(beczka na  solankę + pług Wykonawcy) 
Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 25 do 500.   

 
 
 

Nośnik + beczka na solankę + pług lekki 
 
 
 

 
 

Typ nośnika, marka ………………………………………………… 
 

 
 

Nr rej…..…………….. 
 
 

  L.p.  
Cena za godzinę 
pracy sprzętu netto 
 

Ilość 
godzin 

 

Wartość  
pracy sprzętu netto 

(godziny pracy sprzętu 
x ilość godzin) 

Podatek 
VAT 

 

Łączna maksymalna wartość 
pracy sprzętu brutto 

(podatek VAT + wartość netto) 

  1 

 

………………… 

 
500 ………………. ………. …………………… 

 
 
 
 
 
 
    

                                                                                                                          Wykonawca: 
 
 

                                                                                                                       .............................................. 
                                                                                                                            (data, podpis) 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Znak sprawy ZDP.272.5.2020/pn 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ  
 
 
 
 
 
 

 
Formularz ofertowo-cenowy na cześć 7 zamówienia 

 
na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych 

w sezonie 2020/2021 
 

 

 Część 7 - Usługa nr 7 wg kosztorysu ofertowego nr 7 
Odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów  o ładowności min. 8 ton 
Praca nośnika samochodowego wraz z obsługą Wykonawcy + pług  ciężki – 1 szt. (pług  Wykonawcy) 
Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 25 do 300 
 
 

Nośniki pługów ciężkich 
 

 
 

 
 

Typ nośnika, marka ………………………………………………… 
 

 
 

Nr rej…..…………….. 
 
 

  L.p.  
Cena za godzinę 
pracy sprzętu netto 
 

Ilość 
godzin 

 

Wartość  
pracy sprzętu netto 

(godziny pracy sprzętu 
x ilość godzin) 

Podatek 
VAT 

 

Łączna maksymalna wartość 
pracy sprzętu brutto 

(podatek VAT + wartość netto) 

  1 

 

………………… 

 
300 ………………. ………. …………………… 

 
 
 

                                                                                                                               Wykonawca: 
 

                                                                                                                            .............................................. 
                                                                                                                                 (data, podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Znak sprawy  ZDP.272.5.2020/pn 
 

Załącznik nr 1 do SIWZ  
 

 
 
 
 

 
 

Formularz ofertowo-cenowy na cześć 8 zamówienia 
 

na usługi przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych 
w sezonie 2020/2021 

 

 Część 8- Usługa nr 8 wg kosztorysu ofertowego nr 8 
Odśnieżanie na drogach powiatowych przy pomocy pojazdów  o ładowności min. 8 ton 
Praca nośnika samochodowego wraz z obsługą Wykonawcy + pług  ciężki – 1 szt. (pług  Wykonawcy) 
Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu od 25 do 300 

 
 
 

Nośniki pługów ciężkich 
 
 
 

 
 

Typ nośnika, marka ………………………………………………… 
 

 
 

Nr rej…..…………….. 
 
 

  L.p.  
Cena za godzinę 
pracy sprzętu netto 
 

Ilość 
godzin 

 

Wartość  
pracy sprzętu netto 

(godziny pracy sprzętu 
x ilość godzin) 

Podatek 
VAT 

 

Łączna maksymalna wartość 
pracy sprzętu brutto 

(podatek VAT + wartość netto) 

  1 

 

………………… 

 
300 ………………. ………. …………………… 

 
 
 

                                                                                                Wykonawca: 
 
 

                                                                                                  .............................................. 
                                                                                                 (data, podpis) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Znak sprawy   ZDP.272.5.2020/pn 

Załącznik nr 2 do SIWZ  

 

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

............................................................ 
(zarejestrowana nazwa i adres wykonawcy lub 
wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie) 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zarząd Dróg Powiatowych 
ul . Kościuszki 20/22 

88-200 Radziejów 
NIP  889-13-32-356 

tel./fax ( 0-54 ) 285 3501 
 
1A. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „ usługi związane z  zimowym 
utrzymaniem dróg powiatowych  w sezonie 2020/2021”  oferujemy wykonanie zamówienia na 
część 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i załączonym formularzem ofertowo-cenowym za 
maksymalną cenę: 
 
……………………....…….. (netto) +  ………...……. (VAT) =  ………………..……….…. (brutto) 
 
słownie złotych: ……………………………………………………..…………….……………………. 
 
Termin płatności faktury:….…….. dni. 

2B. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „usługi związane z zimowym 
utrzymaniu dróg powiatowych  w sezonie 2020/2021”  oferujemy  wykonanie  zamówienia  na 
część 2 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i załączonym formularzem ofertowo-cenowym za 
maksymalną cenę: 
 
……………………....…….. (netto) +  ………...……. (VAT) =  ………………..……….…. (brutto) 
 
słownie złotych: ……………………………………………………..…………….……………………. 
 
Termin płatności faktury:….…….. dni. 

3C. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „usługi  związane z zimowym 
utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie 2020/2021”   oferujemy wykonanie zamówienia na 
część 3 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i załączonym formularzem ofertowo-cenowym za 
maksymalną cenę: 
 
.……………………....…….. (netto) +  ………...……. (VAT) =  ………………..……….…. (brutto) 
 
słownie złotych: ……………………………………………………..…………….……………………. 
 
Termin płatności faktury:….…….. dni. 
 



 

 

4D. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „ usługi  związane z zimowym 
utrzymaniem dróg powiatowych  w sezonie 2020/2021”  oferujemy wykonanie zamówienia na 
część 4 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i załączonym formularzem ofertowo-cenowym za 
maksymalną cenę: 
 
.……………………....…….. (netto) +  ………...……. (VAT) =  ………………..……….…. (brutto) 
 
słownie złotych: ……………………………………………………..…………….……………………. 
 
Termin płatności faktury:….…….. dni. 
 
5E. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „usługi związane z zimowym 
utrzymaniem dróg powiatowych  w sezonie 2020/2021”  oferujemy wykonanie zamówienia na 
część 5 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i załączonym formularzem ofertowo-cenowym za 
maksymalną cenę: 
 
.……………………....…….. (netto) +  ………...……. (VAT) =  ………………..……….…. (brutto) 
 
słownie złotych: ……………………………………………………..…………….……………………. 
 
Termin płatności faktury:….…….. dni. 
 
6F. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „ usługi  związane z zimowym 
utrzymaniem dróg powiatowych  w sezonie 2020/2021” oferujemy wykonanie  zamówienia na 
część 6 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i załączonym formularzem ofertowo-cenowym za 
maksymalną cenę: 
 
.……………………....…….. (netto) +  ………...……. (VAT) =  ………………..……….…. (brutto) 
 
słownie złotych: ……………………………………………………..…………….……………………. 
 
Termin płatności faktury:….…….. dni. 
 
7G. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „ usługi  związane z zimowym 
utrzymaniem dróg powiatowych  w sezonie 2020/2021” oferujemy  wykonanie  zamówienia na 
część 7 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i załączonym formularzem ofertowo-cenowym za 
maksymalną cenę: 
.……………………....…….. (netto) +  ………...……. (VAT) =  ………………..……….…. (brutto) 
 
słownie złotych: ……………………………………………………..…………….……………………. 
 
Termin płatności faktury:….…….. dni. 
 
8H. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „ usługi związane z zimowym 
utrzymaniem  dróg  powiatowych w sezonie 2020/2021” oferujemy wykonanie zamówienia  na  
część  8  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i załączonym formularzem ofertowo-cenowym za 
maksymalną cenę: 
 
.……………………....…….. (netto) +  ………...……. (VAT) =  ………………..……….…. (brutto) 
 
słownie złotych: ……………………………………………………..…………….……………………. 
 
Termin płatności faktury:….…….. dni. 
 
9.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  
i uznajemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania, nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
10. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
11. Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego. 



 

 

12.Wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców. 
Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy Pzp żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, 
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm/nazw 
podwykonawców, 

Lp. NAZWY (FIRMY) 
PODWYKONAWCÓW,  

którym wykonawca zamierza 
 powierzyć część zamówienia 

  

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE 
ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCY  

(proszę określić zakres zamówienia) 

1.   

2.   

 
W przypadku braku wskazania w ofercie zakresu zadań powierzonych podwykonawcom zamawiający 
uzna, że wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.  
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, jak za swoje własne. 
13. 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 lub usług …………………..……………………………...........,  
których  dostawa  lub  świadczenie  będzie prowadzić do jego powstania.  Wartość   towaru  lub usług 
powodująca obowiązek podatkowy u zamawiającego to ……......…...…………zł netto* 
14. Oświadczamy, że wszystkie oświadczenia i dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej oferty 
są kompletne i zgodne z prawdą. 
15. Oświadczamy, że informacje zawarte w ofercie na stronach od .... do .... stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie 
nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania.  
Uzasadnienie:………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………….………………. 
 
W przypadku zastrzeżenia informacji przez  wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  
Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią 
tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 
ust. 4 ustawy ).  
16. Oświadczam, że w myśl przepisów ustawy, z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 
na dzień złożenia oferty (*-właściwe należy podkreślić): 
Jestem/nie jestem : mikro, małym, średnim, dużym przedsiębiorcą * 
 
17. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy  
kierować na poniższy adres: 
Imię i nazwisko: 

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

firma: 

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

Adres: 

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

tel…………………………………… e-mail:……………………………fax:………………… 
 



 

 

18.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.* 
1) 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).  
 
19. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 

   1  …………………………………............................................... 
   2 ………………………………… ............................................... 
   3   …………………………………............................................... 
   4 ………………………………… ............................................... 
 

 
* – niepotrzebne skreślić. 
 
............................., dnia .........................                                   ………........................................ 

                                                                                                                    podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
                                                                                                                                            do reprezentowania Wykonawcy   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

 

Załącznik nr 3 do SIWZ  
 
Znak sprawy  ZDP.272.5.2020/pn 

 
 

 
ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Dróg Powiatowych 
ul . Kościuszki 20/22 

      88-200 Radziejów 
NIP  889-13-32-356 

                 tel./fax ( 0-54 ) 285 3501 
 
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.  
 

zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 
 
prowadzonego przez: 
 
Zarząd Dróg Powiatowych  ul. Kościuszki 20/22,  88-200 Radziejów 

 

oświadczam, co następuje: 
 
 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

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

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
 
 
……………..….…….(miejscowość),dnia ………..…….……. r. 
 
                ………………………………………… 

(podpis) 



 

 

2.  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  

3.  ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 
24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………………..………
…………...........…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
……………..….…….(miejscowość),dnia ………..…….……. r. 
 
 
                 ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 
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. 
 
  
……………..….…….(miejscowość),dnia ………..…….……. r. 
 
 
                   ………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Znak sprawy   ZDP.272.5.2020/pn 
 
 

Załącznik nr 4 do SIWZ  
 

 
ZAMAWIAJĄCY 

Zarząd Dróg Powiatowych 
ul . Kościuszki 20/22 

                                                                                 88-200 Radziejów 
NIP  889-13-32-356 

                 tel./fax ( 0-54 ) 285 3501 
 
 

Wykonawca: 
…………………………..…… 

……………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od  
  podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
 
reprezentowany przez: 
 
……………………………… 

……………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

 
 

 
Oświadczenie wykonawcy 

 (UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest złożyć przedmiotowy dokument wraz z ofertą wyłącznie w 
przypadku, gdy Zamawiający określił szczegółowy/e warunek/ warunki udziału w postępowaniu) 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 
 

zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 
 

prowadzonego przez: 
 
Zarząd Dróg Powiatowych  ul. Kościuszki 20/22,  88-200 Radziejów 

 

oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ust 5.2 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
 
…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.  
 
              ………………………………………… 

(podpis) 



 

 

 
Znak sprawy  ZDP.272.5.2020/pn 

 
 

Załącznik nr 5 do SIWZ  
 
 

             
 
 
 
PIECZĄTKA FIRMOWA WYKONAWCY 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
 

usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 
 
 

 
prowadzonego przez: Zarząd Dróg Powiatowych  ul. Kościuszki 20/22,  88-200 Radziejów 
 
 

 Oświadczamy, że jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego 
dla Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie  , którego przedmiotem jest  

 
zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2020/2021 

 
 należymy/ nie należymy* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

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

……………………………………… 
 

        data ,  miejscowość                                                         podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
                                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy   
 

 
* niewłaściwe skreślić 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
Znak sprawy  ZDP.272.5.2020/pn 

 
 
 

Projekt 
zał.  nr 6 do SIWZ  

 
 

UMOWA  ……… 
 
zawarta w dniu ………………. roku w Radziejowie pomiędzy: 

Powiatem  Radziejowskim   ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów NIP 8891491327 reprezentowany  
przez ……………..  –  p.o.  Dyrektora  Zarządu  Dróg  Powiatowych  ul. Kościuszki  20/22, 88-200 
Radziejów  REGON 910870053 na podstawie pełnomocnictwa nr…………..z dnia ………… roku 
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego …………… zwanym w dalszej części umowy 
Zamawiającym. 
 
 a 
................................................................................................................................................... 
 
NIP …………………….. REGON………………………… 
 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
reprezentowanym przez: 
1................................................................................................................................................ 
 

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca  zobowiązuje się do świadczenia usług związanych z zimowym 
utrzymaniem dróg w  sezonie  2020/2021 w zakresie określonym w części …….formularza ofertowo-
cenowego i zał. 1a gdzie łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty: 
 
Formularza ofertowo-cenowego nr .................  
 
........................................./netto/ +...................../VAT/ =................................................./brutto/ 
 
2. Ilość godzin pracy sprzętu jest uwarunkowana aktualnymi warunkami atmosferycznymi panującymi 
na drogach oraz potrzebami Zamawiającego. Z uwagi na zastosowanie prawa opcji ilość godzin pracy 
winna się mieścić w granicach przewidzianych w części ….. formularza ofertowo-cenowego 
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Szczegółową lokalizację pracy danego sprzętu określi każdorazowo kierujący pracami zimowego 
utrzymania dróg lub osoba wyznaczona przez  Zamawiającego. 
4. Wysokość wynagrodzenia zależy od faktycznej liczby  przepracowanych  godzin z zastrzeżeniem, 
że w przypadku gdy Wykonawca nie będzie zmuszony przepracować co najmniej 5 godzin w miesiącu 
rozliczeniowym, minimalne wynagrodzenie jakie będzie przysługiwało wykonawcy z tytułu realizacji 
przedmiotowej umowy, będzie równowartością 5 stawek godzinowych zgodnie z częścią 
……formularza ofertowo-cenowego stanowiącego załącznik do niniejszej umowy. 
5. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie  godzinowej stawki  pracy sprzętu netto  
pomnożonej  przez ilość  godzin  wg stawek zawartych w poszczególnych częściach …. Formularza 
ofertowo-cenowego. Do wynagrodzenia należy doliczyć należny podatek VAT. 
6. Płatność za usługi będzie dokonywana miesięcznie „z dołu” tj. po upływie danego okresu 
rozliczeniowego. 



 

 

7. Ustala się okres rozliczeniowy w każdym miesiącu obejmujący okres od pierwszego do ostatniego 
dnia każdego miesiąca. 

§2 
Wykonawca zobowiązuje się do wyposażenia sprzętu przewidzianego do udziału w zimowym 
utrzymaniu dróg w: 
- dodatkowe światła drogowe i mijania umieszczone na nośniku powyżej lemiesza 
- światła pulsujące koloru pomarańczowego 
- światła obrysowe lemiesza 
- telefon komórkowy 

§3 
Początek realizacji usług w sezonie ustala się na dzień 01 listopada 2020 roku, zakończenie usług 
ustala się na  31 marca  2021 roku. 
 

§4 
Wykonawca po wezwaniu Zamawiającego zobowiązany jest podstawić zamówione środki sprzętowe i 
transportowe niezwłocznie, lecz najpóźniej do 2 godzin od wezwania w przypadku środków do 
odśnieżania patrolowego i zwalczania śliskości oraz do 4 godzin w przypadku odśnieżania 
interwencyjnego. 
W   przypadku   zamówienia   środków   sprzętowych   i  transportowych  poza  godzinami  pracy  
Wykonawcy czas podstawienia ulega podwojeniu.    
Wezwanie Wykonawcy może nastąpić w jego siedzibie w godzinach pracy pod numerem telefonu 
.................................... i/lub w ciągu całej doby pod numerem telefonu  ………..................    
Osobą odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za całodobowe podstawienie sprzętu jest: 
....................................................................................................................................................... 
 

    §5 
Sprzęt   do   zimowego    utrzymania     dróg     i    jego      wyposażenie     będący       własnością 
Zamawiającego     zostanie    przekazany    w   użytkowanie    Wykonawcy     na   okres      pracy a  
Wykonawca   zobowiązany   jest  utrzymać   użytkowany   sprzęt   w  technicznej   sprawności i 
przekazać sprzęt Zamawiającemu w stanie sprawnym technicznie. 
 

§6 
Ceny wyszczególnione w §1 nie ulegają zmianie w okresie prowadzenia akcji zimowej w   sezonie 
2020/2021. 
 

      §7 
Usługi wykonane przez Wykonawcę  muszą  odpowiadać  przyjętym  dla  danej  drogi   standardom 
oraz wytycznym Zamawiającego. 
 

  §8 
Wynagrodzenie Wykonawcy  za realizację umowy ulega obniżeniu w sposób następujący: 
1.W przypadku opóźnienia w podstawieniu środka transportowego (sprzętowego): 
 - do 2 godzin po uzgodnionym czasie w wysokości 25% wynagrodzenia za dany dzień kalendarzowy  
- powyżej 2 godzin po uzgodnionym czasie w wysokości 35% wynagrodzenia za dany dzień 
kalendarzowy. 
2.W przypadku nie podstawienia środka transportowego lub sprzętowego na 3 wezwania, umowa 
ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy. 
3..Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  § 14 ust 1  umowy czynności zamawiający 
przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 100 zł 
za, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w  § 14 ust 1  umowy czynności.  
 

         §9 
1.  W przypadku zerwania umowy z winy Wykonawcy  bez wypowiedzenia  Wykonawca płaci karę w 
wysokości 100 godzin pracy  środka transportowego lub sprzętowego .  Koszty   demontażu   sprzętu   
pokrywa   strona zrywająca umowę . 
2. Kara wymieniona w pkt. 1 stosuje się również w przypadku określonym w § 8 pkt.2. 
 



 

 

          §10 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a/ W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy. 
 b/ Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny dokumentacją 
określającą przedmiot umowy 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 
mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust 2 i musi zawierać uzasadnienie. 

                                                                          §11 
1. Zapłata  za świadczone usługi następować będzie na podstawie miesięcznych faktur, z tym że 
dopuszcza się wystawianie faktur w okresie dekadowym. Termin płatności faktur  do ……….. dni od 
daty doręczenia faktury przelewem na konto Wykonawcy. 
2. Faktury należy przesyłać na adres odbiorcy i powinny zawierać nw dane: 
Nabywca: Powiat Radziejowski, ul. Kościuszki 17, 88-200 Radziejów NIP 8891491327 
Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów 
3. Zamawiający jest ustawowo zobowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych. W związku z powyższym Wykonawca uprawniony jest do przesyłania faktur, 
również w wersji elektronicznej. W celu złożenia faktur elektronicznych należy stosować adres:  
 https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl.  
Nazwa skrzynki:  Zarząd Dróg Powiatowych w Radziejowie 
Dane identyfikacyjne skrzynki: 
Typ numeru PEPPOL: NIP 
Numer PEPPOL: 8891332356 
4.  Forma złożenia faktur określona w ust 2 i 3  zależy od woli Wykonawcy. 
5. Wraz z fakturą należy dostarczyć kserokopię dokumentów rozliczeniowych potwierdzonych przez 
upoważnione osoby Zamawiającego. 
6. W przypadku niedotrzymania terminu płatności naliczane będą odsetki w trybie ustawowym. 
 
 

     §12 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy następują w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

    §13 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z 
tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, a w szczególności 
od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zamówienia. 
2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
  - odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe z tytułu prowadzonej działalności, w tym także ruchem 
pojazdów mechanicznych. 
 

  §14 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 Kierowanie pojazdami oraz sprzętem do odśnieżania 
 
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1  niniejszego 
paragrafu czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 



 

 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, nie krótszym niż trzy dni robocze, wykonawca przedłoży zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
5. W przypadku niespełnienia wymagań zamawiającego w ww. zakresie Zamawiający nałoży na 
Wykonawcę kary umowne zgodnie z zapisami zawartymi ww § 8 ust 3 umowy. 

   §15 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i 
Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spory wynikające z treści niniejszej umowy rozstrzygać będzie 
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego 
 

§16 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 

 
Wykonawca:                                                                                    Zamawiający: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


