
 
 
 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 
WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 
 

do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO a mniejszej niż kwoty określonej  

w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy PZP 
 
 

na: 
 
 

„Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług 
sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem  

dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego  
w sezonie zimowym 2019/2020” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający: 
POWIAT TATRZAŃSKI 
ulica Chramcówki 15 
34-500 Zakopane 

 
________________________ 

Zakopane 2019 

POWIAT  TATRZAŃSKI 
 

 ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane 
 

 tel.  (+48 18) 20-17-100    http://www.powiat.tatry.pl 
 fax  (+48 18) 20-17-104  e-mail: zp@powiat.tatry.pl  
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WSTĘP 
 

Podstawa prawna niniejszego postępowania przetargowego to: Ustawa z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z dnia 16 października 2018 roku, 
poz. 1986 ze zm.) zwana dalej „ustawą” lub „ustawą PZP” oraz akty wykonawcze wydane na jej 
podstawie. 

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej „SIWZ” zawiera 
informacje i wytyczne dla wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na: 
„Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym 
utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 
2019/2020”. 

Niniejsza SIWZ została opracowana na podstawie wyżej cytowanej ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy ustawy. 
 
 

 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 
 

 

1.1. Dane Zamawiającego: 
POWIAT TATRZAŃSKI 
ulica Chramcóki 15 
34-500 Zakopane 
  tel. (+48 18) 20–17–100   REGON: 491893121 
  fax (+48 18) 20–17–104   NIP: 736–17–20–593 
 adres poczty elektronicznej:   zp@powiat.tatry.pl 
 adres strony internetowej:   www.powiat.tatry.pl  

1.2. Adres do korespondencji: 
Starostwo Powiatowe w Zakopanem  
ulica Chramcóki 15 
34-500 Zakopane 

1.3. Starostwo Powiatowe w Zakopanem jest czynne w dniach: 
1) poniedziałek w godzinach 7:30 – 16:00, 
2) wtorek – czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, 
3) piątek w godzinach 7:30 – 15:00. 

 
 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
 

 

2.1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i następnych 
wyżej wymienionej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych. 

2.2. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
jest o wartości szacunkowej powyżej 30.000 EURO a mniejszej niż kwoty określonej w 
przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy. 

http://www.powiat.tatry.pl/
mailto:zp@powiat.tatry.pl
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2.3. Postępowanie oznaczone jest, jako znak sprawy: ZP.272.5.2019. 
2.4. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na 

powyższe oznaczenie. 
2.5. Ogłoszenie o niniejszym zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej 

zamawiającego pod adresem: www.powiat.tatry.pl (zakładka Urząd/Zamówienia publiczne) 
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem w dniu 
publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zwanego dalej „BZP”.  

2.6. Niniejsza SIWZ została udostępniona na stronie internetowej zamawiającego pod 
adresem: www.powiat.tatry.pl (zakładka Urząd/Zamówienia publiczne) od dnia publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu w BZP. 

 
 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

 

3.1. Przedmiotem przetargu jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz 
zamawiającego usługi określone według nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV) jako: główny przedmiot zamówienia: 90620000-9 (Usługi odśnieżania) oraz 
przedmiot zamówienia uzupełniający: 90630000-2 (Usługi usuwania oblodzeń) 90610000-6 
(Usługi sprzątania i zamiatania ulic), polegające na realizacji zadania pod nazwą: „Zimowe 
utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem 
dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2019/2020” z 
podziałem na 3 (trzy) Zadania wg podziału określonego w punkcie 3.4 niniejszej SIWZ. 

3.2. Szczegółowy wykaz dróg, na których będą wykonywane usługi objęte niniejszym 
postępowaniem, wraz z podziałem na Zadania został przedstawiony na mapie, która 
stanowi załaczniki nr 7 do niniejszej SIWZ. 

3.3. Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego dla Zadań nr 1, nr 2 oraz nr 3, o których mowa powyżej 
w szczególności polegać będnie na wykonywaniu: 
1) Czynności związanych z Zimowym Utrzymaniem Dróg, zwane dalej „ZUD”, 

zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, tj. rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków 
stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i 
placach (Dz. U. z dnia 24 listopada 2005r. Nr 230, poz. 1960), które polegać będą na: 
a) ośnieżaniu dróg poprzez usuwanie śniegu z: 

-   jezdni i poboczy,  
-   chodników oraz bezpieczników obiektów mostowych,  
-   schodów,  
- zatok postojowych oraz placów manewrowych służących do zawracania 
środków komunikacji publicznej, 
oraz zwalczaniu śliskości zimowej polegające na zapobieganiu i usuwaniu 
wszystkich jej postaci za pomocą materiału uszorstniającego i/lub środków 
chemicznych w ciągu dróg objetych ZUD oraz ww. obiektów, 

b) odśnieżaniu wyznaczonych odcinków chodników poprzez usuwanie śniegu 
z nawierzchni chodnika oraz zwalczaniu śliskości zimowej polegające na 

http://www.powiat.tatry.pl/
mailto:zp@powiat.tatry.pl
http://www.powiat.tatry.pl/
http://www.powiat.tatry.pl/
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zapobieganiu i usuwaniu wszystkich jej postaci za pomocą materiału 
uszorstniającego i/lub środków chemicznych w ciągu choników objętych 
utrzymaniem, 

c) czynności związane z załadunkiem i wywozem śniegu z pasa drogowego 
w obrębie wszystkich chodników leżących przy drogach powiatowych, 

d) czynności związane z pozimowym sprzątaniem dróg. 
3.4. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym 

utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 
2019/2020 zostało podzielone na trzy zadania, które to w szczególności obejmują 
wykonanie następującego zakresu usług: 

 

ZADANIE nr 1 
 

CZĘŚĆ I Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości dróg 
 

Lp Nr 
drogi Nazwa drogi 

Długość 
odcinka 

[km] 

Pow. 
jezdni 

[tys. m2] 
Standard Uwagi 

1. 1656K 
ul. Powstańców Śląskich – 

jezdnia i parking oraz 
Estakada Północna 

1,970 26,45 I Odśniezanie i wywożenie śniegu 
z chodników na bieżąco  

2. 1656K 
ul. Powstańców Śląskich                             
Estakada Południowa - 

deptak 
0,420 3,60 III 

Ciąg pieszy – (chodnik oraz schody) 
Estakady południowej utrzymywane 

na bieżąco z czasem reakcji 
określonym w standardzie I 

3. Droga 
wew. 

Od ul. Chramcówki do ul. 
Szymony i parkingi przy 

siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Zakopanem 

0,510 7,26 II 
W przypadku wystąpienia opadów 

nocnych odśnieżanie drogi 
i parkingów winno być zakończone 

do godz. 630 

4. Droga 
wew. 

Od ul. Gładkie – droga nad 
Szpitalem Specjalistycznym 

Chorób Płuc 
0,165 0,495 II 

W przypadku wystąpienia opadów 
nocnych odśnieżanie drogi 

i parkingów winno być zakończone 
do godz. 630 

5. 1648K ul. Balzera w m. Zakopane 5,200 38,48 I 
Odcinek do skrzyżowania z drogą 

gminna na Murzasichle 
Parkingi utrzymywane na bieżąco  

6. 1648K Zakopane - Wierch Porońca 9,600 52,80 I 
Odcinek od skrzyżowania na 

Murzasichle. Parkingi utrzymywane 
na bieżąco  

7. 1649K Łysa Polana - Morskie Oko 1,500 9,00 II 
Odcinek od ronda na Łysej Polanie 

do parkingu na Palenicy Białczńskiej 
Pobocza (parkingi) utrzymywane na 

bieżąco  

8. 1649K Łysa Polana - Morskie Oko 6,890 41,34 III Odcinek od parkingu na Palenicy 
Białczńskiej do Włosienicy 

 

Chodniki na obiektach mostowych (mosty, estakady, przepusty) będących w ciągach 
wyżej wymienionych dróg należy odśnieżać na bieżąco. Oczyszczenie gzymsów, belek 
podporęczowych oraz bezpieczników z zalegającego śniegu należy wykonanć  zaraz po 
ustaniu opadów śniegu.  
Chodniki w ciągach pieszych wyszczególnione do zimowego utrzymania winny być 
odśnieżane na bieżąco, tak by grubość warstwy śniegu nie przekraczała 7 cm i następnie 
posypywane materiałem uszorstniającym. Czasy rozpoczęcia, zakończenia i reakcji na 

http://www.powiat.tatry.pl/
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poszczególne zjawiska winny być zgodne ze standardami przypisanymi dla drogi, w ciągu 
której znajduje się chodnik.  
Dla ZADANIA nr 1 wyznaczono do odśnieżania następujące chodniki: 
1) droga nr 1656K – ul. Powstańców Śląskich: 

- od km 0+550 do km 1+170 – prawa strona 620 mb x 3 mb, 
- od km 0+470 do km 1+130 – lewa strona 660 mb x 2 mb, 

2) droga nr 1648K – ul. O. Balzera 
- od km 0+770 do km 1+040 – lewa strona 270 mb x 2 mb, 
- od km 3+780 do km 4 +095 – lewa strona 315 mb x 2 mb. 

  
 CZĘŚĆ II Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników.  
 

Zakres prac dla Zadania nr 1 obejmuje następujące chodniki: 
1) Droga nr 1656K - ul. Powstańców Śląskich – 1 910,00 mb, 
2) Dorga nr 1648K - ul. O. Balzera w m. Zakopane – 2 750,00 mb, 
3) Droga nr 1648K - ul. O. Balzera w Zakopanem „Cyrhla” – 315,00 mb. 

 

Zmatawiający informuje, że w łącznej cenie ofertowej wykonawca jest zobowiązany 
uwzględnić trzykrotny koszt usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie 
śniegu z obrębu pasa drogowego w rejonie chodników w terminie obowiązywania 
umowy. 
Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników następuje na wezwanie 
zamawiającego. Zamawiający powiadomi wykonawcę o terminie i miejscu podstawienia 
sprzętu za pomocą e-maila lub telefonicznie co zostanie odnotowane przez wykonawcę 
w dzienniku zimowego utrzymania. W informacji o rozpoczęciu wywozu śniegu 
zamawiający określi termin zakończenia robót, w którym śnieg należy wywieźć.  
Po zakończeniu prac związanych z wywozem śniegu należy pisemnie zgłosić 
zamawiającemu wykonanie robót w celu dokonania ich odbioru. 
Miejsce składowania śniegu będzie zlokalizowane staraniem własnym wykonawcy 
z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 
Wykonawca winien również zapewnić pracowników do ręcznego usunięcia i załadunku 
śniegu z miejsc niedostępnych dla ładowarki lub wirnika, a także do prac porządkowych w 
trakcie i po wywozie śniegu. 
  
CZĘŚĆ III Pozimowe sprzątanie dróg powiatowych 

 

Zakres prac obejmuje nawierzchnię jezdni i poboczy, wszystkich chodników w/w dróg,  
chodników oraz bezpieczników obiektów mostowych, schodów, zatok postojowych 
oraz placów manewrowych służacych do zawracania środków komunikacji 
publicznej, w szczególności: 
1) Droga 1656K – ul. Powstańców Śląskich – jezdnia i parking oraz Estakada Północna 

i Estakada Południowa – deptak od skrzyżowania z DW 958 do granicy 
administracyjnej  miasta Zakopane – 1970 mb,  

2) Droga 1648K od skrzyżowania z drogą gminną ul. Droga na Bystre do skrzyżowania 
z drogą gminną w kierunku miejscowości Murzasichle (Brzeziny) – 5 120 mb, 

http://www.powiat.tatry.pl/
mailto:zp@powiat.tatry.pl
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3) Droga wewnętrzna od ul. Chramcówki do ul. Szymony i parkingi przy siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Zakopanem – 510,00 mb, 

4) Droga wewnętrzna boczna od ul. Gładkie – dojazd do parkingu Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego – 165,00 mb, 

5) Obiekty mostowe w ciągach dróg objętych Zadaniem nr 1. 
 

 
ZADANIE nr 2 

 

CZĘŚĆ I  Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości dróg 
 

Lp Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 
odcinka 

[km] 

Pow. jezdni 
[tys. m2] Standard Uwagi 

1. 1653K Szaflary - Ząb 3,503 19,30 II  

2. 1654K Ząb - Ratułów - Ciche- 
Chochołów 1,160 6,860 II  

3. 1651K Czarny Dunajec - 
Poronin 7,347 52,80 II  

4. 1650K Biały Dunajec - 
Bukowina Tatrzańska 4,250 16,55 II do ostatnich zabudowań 

w Gliczarowie Dolnym 
 

Chodniki na obiektach mostowych (mosty, estakady, przepusty) będących w ciągach 
wyżej wymienionych dróg należy odśnieżać na bieżąco. Oczyszczenie gzymsów, belek 
podporęczowych oraz bezpieczników z zalegającego śniegu należy wykonanć zaraz po 
ustaniu opadów śniegu. 
W ramach realizacji Zadania wykonawca zobowiązany jest na własny koszt (tj. w ramach 
wynagrodzenia określonego zgodnie z przyjętą ofertą wykonawcy w Umowie o realizację 
usługi zimowego utrzymania dróg) do dostarczenia i ustawienia oraz demontażu zasłon 
przeciwśnieżnych na długości 2800 mb. 

 
CZĘŚĆ II Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników.  

 

Zakres prac dla Zadania nr 2 obejmuje następujące chodniki: 
1) Droga 1651K Czarny Dunajec – Poronin w m. Nowe Bystre – 1 000,00 mb, 
2) Droga 1651K Czarny Dunajec – Poronin w m. Ząb – 200,00 mb, 
3) Droga 1651K Czarny Dunajec – Poronin w m. Suche – 2 980,00 mb, 

 

Zmatawiający informuje, że w łącznej cenie ofertowej wykonawca jest zobowiązany 
uwzględnić trzykrotny koszt usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie 
śniegu z obrębu pasa drogowego w rejonie chodników w terminie obowiązywania 
umowy. 
Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników następuje na wezwanie 
zamawiającego. Zamawiający powiadomi wykonawcę o terminie i miejscu podstawienia 
sprzętu za pomocą e-maila lub telefonicznie co zostanie odnotowane przez wykonawcę 
w dzienniku zimowego utrzymania. W informacji o rozpoczęciu wywozu śniegu 
zamawiający określi termin zakończenia robót, w którym śnieg należy wywieźć.  

http://www.powiat.tatry.pl/
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Po zakończeniu prac związanych z wywozem śniegu należy pisemnie zgłosić 
zamawiającemu wykonanie robót w celu dokonania ich odbioru. 
Miejsce składowania śniegu będzie zlokalizowane staraniem własnym wykonawcy 
z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 
Wykonawca winien również zapewnić pracowników do ręcznego usunięcia i załadunku 
śniegu z miejsc niedostępnych dla ładowarki lub wirnika, a także do prac porządkowych w 
trakcie i po wywozie śniegu. 

 
CZĘŚĆ III Pozimowe sprzątanie dróg powiatowych 

\  

Zakres prac obejmuje nawierzchnię jezdni i poboczy, wszystkich chodników ww dróg,  
chodników oraz bezpieczników obiektów mostowych, schodów, zatok postojowych 
oraz placów manewrowych służacych do zawracania środków komunikacji 
publicznej, w szczególności: 
1) Droga 1651K od km 0+630 do km 1+630 w m. Nowe Bystre (chodnik oraz 

skrzyżowanie w km 1+620) – 1 000,00 mb, 
2) Droga 1651K od km 3+790 do km 3+990 (obręb skrzyżowania z drogami gminnymi 

na Gubałówkę oraz Szaflary wraz chodnikiem lewostronnym (w kierunku ośrodka 
zdrowia w Zębie)  – 200,00 mb, 

3) Droga 1651K od km 5+060 do km 8+040 ( m. Suche do m. Poronin) – 2 980,00 mb, 
4) Obiekty mostowe w ciągach dróg objętych Zadaniem nr 2. 

 
 
ZADANIE nr 3 

 

CZĘŚĆ I Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości dróg 
 

Lp Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 
odcinka 

[km] 

Pow. jezdni 
[tys. m2] Standard Uwagi 

1. 1650K Biały Dunajec - Bukowina 
Tatrzańska 2,650 10,32 II 

Odcinek od skrzyżowania z 
drogą gminną na oś. Zimni 
do skrzyżowania z drogą 

powiatową 1647K 

2. 1647K Gronków - Bukowina 
Tatrzańska 12,010 62,40 I  

3. 1641K Łapsze Wyżne - Jurgów 4,260 23,71 II  

 

Chodniki na obiektach mostowych (mosty, estakady, przepusty) będących w ciągach 
wyżej wymienionych dróg należy odśnieżać na bieżąco. Oczyszczenie gzymsów, belek 
podporęczowych oraz bezpieczników z zalegającego śniegu należy wykonanć zaraz po 
ustaniu opadów śniegu. 
Chodniki w ciągach pieszych wyszczególnione do zimowego utrzymania winny być 
odśnieżane na bieżąco, tak by grubość warstwy śniegu nie przekraczała 7 cm i następnie 
posypywane materiałem uszorstniającym. Czasy rozpoczęcia, zakończenia i reakcji na 
poszczególne zjawiska winny być zgodne ze standardami przypisanymi dla drogi, w ciągu 
której znajduje się chodnik.  

 Dla ZADANIA nr 3 wyznaczono do odśnieżania następujące chodniki: 
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a) droga nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska: 
– od km 3+150 do km 3+570 – prawa strona 420 mb x 2 mb, 

 

W ramach realizacji Zadania nr 3 wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 
(tj. w ramach wynagrodzenia określonego zgodnie z przyjętą ofertą wykonawcy w Umowie 
o realizację usługi zimowego utrzymania dróg) do dostarczenia i ustawienia 
oraz demontażu zasłon przeciwśnieżnych na długości 500 mb. 
 
CZĘŚĆ II Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników.  
 

Zakres prac dla Zadania nr 3 obejmuje następujące chodniki: 
a) Droga nr 1647K Gronków – Bukowina T. w m. Leśnica – Groń – 1 940,00 mb, 
b) Droga nr 1647K Gronków – Bukowina T. w m. Bukowina T. – 1 680,00 mb, 
 

Zmatawiający informuje, że w łącznej cenie ofertowej wykonawca jest zobowiązany 
uwzględnić trzykrotny koszt usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie 
śniegu z obrębu pasa drogowego w rejonie chodników w terminie obowiązywania 
umowy. 
Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników następuje na wezwanie 
zamawiającego. Zamawiający powiadomi wykonawcę o terminie i miejscu podstawienia 
sprzętu za pomocą e-maila lub telefonicznie co zostanie odnotowane przez wykonawcę 
w dzienniku zimowego utrzymania. W informacji o rozpoczęciu wywozu śniegu 
zamawiający określi termin zakończenia robót, w którym śnieg należy wywieźć.  
Po zakończeniu prac związanych z wywozem śniegu należy pisemnie zgłosić 
zamawiającemu wykonanie robót w celu dokonania ich odbioru. 
Miejsce składowania śniegu będzie zlokalizowane staraniem własnym wykonawcy 
z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 
Wykonawca winien również zapewnić pracowników do ręcznego usunięcia i załadunku 
śniegu z miejsc niedostępnych dla ładowarki lub wirnika, a także do prac porządkowych w 
trakcie i po wywozie śniegu. 

 
CZĘŚĆ III Pozimowe sprzątanie dróg powiatowych 
 

Zakres prac obejmuje nawierzchnię jezdni i poboczy, wszystkich chodników ww dróg,   
chodników oraz bezpieczników obiektów mostowych, schodów, zatok postojowych 
oraz placów manewrowych służacych do zawracania środków komunikacji 
publicznej, w szczególności: 
1) Droga nr 1647K od km 2+830 do km 4+770 (m. Leśnica – Groń na długości chodnika) 

– 1940,00 mb, 
2) Droga nr 1647K od km 11+990 do km 13+670 (m. Bukowina Tatrzańska na długości 

chodnika) –1680,00 mb, 
3) Obiekty mostowe w ciągach dróg objętych Zadaniem nr 3. 

 

3.5. Zamawiający zastrzega, że realizacja usług zimowego utrzymania dróg będących 
przedmiotem niniejszego postępowania, o których mowa wyżej musi być wykonywana 
zgodnie z wymaganiami dotyczącymi standardu zimowego utrzymania dróg (dalej „ZUD”) 
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(*) Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo pisemnie powiadomić zamawiającego 
o braku możliwości zachowania wymaganego standardu i konieczności zastosowania 
„dopuszczalnych odstępstw od standardu”, jednocześnie uzasadniając przyczyny takiego 
stanu. Wówczas zamawiający może wyrazić zgodę na wskazane w tabeli odstępstwa. 
Wszystkie ustalenia dotyczące zastosowania „dopuszczalnych odstępstw od standardu” 
wymagają formy pisemnej z podaniem na jakiej drodze (odcinku drogi), w jakim dniu 
i w jakich godzinach oraz z jakiego powodu nie może być spełniony standard. Zgoda 
zamawiającego na zastosowanie „dopuszczalnego odstępstwa od standardu” potwierdzona 
pisemnie (faks, e-mail) nie powoduje naliczania kar za daną dobę utrzymania. Wzór 
wniosku w sprawie „dopuszczalnych odstępstw od standardu” stanowi załącznik nr 8 do 
niniejszej SIWZ. 

St
an

da
rd

 

Opis stanu 
utrzymania dróg dla 
danego standardu 

Czas reakcji  

Dopuszczalne odstępstwa od standardu  
(na podstawie pisemnej zgody *) 

Po ustaniu opadów: Od stwierdzenia 
wystąpienia zjawiska 

I 
Jezdnia i pobocze 
odśnieżane na całej 
szerokości. 
Jezdnia posypywana na 
całej długości. 

Rozpoczęcie akcji: 
niezwłocznie po wystąpieniu 
opadów śniegu, bądź innego 
zjawiska wymienionego w 
odstępstwach. 
  
Zakończenie akcji: 
nie później niż 2 godziny po ustaniu 
opadu śniegu lub od wystąpienia 
innego zjawiska. 

Dotyczy jezdni i poboczy: 
a. śnieg luźny - do 3 godz. 
b. nie dopuszcza się 

występowania zasp śnieżnych 
Dotyczy jezdni: 

c. śnieg zajeżdżony - może 
występować warstwa o 
grubości do 3 cm - do 5 godz. 

d. błoto pośniegowe - do 3 godz. 

  
− gołoledź - do 3 godz. 
− szron - do 3 godz. 
− szadź - do 3 godz. 
− pośniegowa - do 4 godz. 
− lodowica - do 4 godz. 

II 

Jezdnia i pobocze 
odśnieżane na całej 
szerokości. 
Jezdnia posypywana na: 
− skrzyżowaniach z 

drogami na 
odcinkach po 100m z 
każdej strony, 

− odcinkach o 
pochyleniu > 4%, 

− zakrętach drogi 
− przystankach 

autobusowych oraz 
na odcinkach o 
długości 100m przed 
i za przystankiem 

− innych miejscach 
ustalonych przez 
zarządcę drogi 

Rozpoczęcie akcji: 
niezwłocznie po wystąpieniu 
opadów śniegu, bądź innego 
zjawiska wymienionego w 
odstępstwach. 
  
Zakończenie akcji: 
nie później niż 3 godziny po ustaniu 
opadu śniegu lub od wystąpienia 
innego zjawiska. 

Dotyczy jezdni i poboczy: 
a. śnieg luźny - do 4 godz. 
b. zaspy, języki śniegowe 

lokalnie - do 4 godz. 
Dotyczy jezdni: 

c. śnieg zajeżdżony - może 
występować warstwa o 
grubości do 3 cm - do 6 godz. 

d. błoto pośniegowe - do 5 godz. 

W miejscach wyznaczonych: 
− gołoledź - do 4 godz. 
− pośniegowa - do 5 godz. 
− lodowica - do 5 godz. 
− inne rodzaje śliskości - 

do 5 godz. 

III 

Jezdnia zaśnieżona. 
Prowadzi się 
interwencyjne odśnieżanie 
w zależności od potrzeb.  
Rozpoczęcie robót 
następuje do 2 godziny od  
wydania dyspozycji przez 
Zamawiającego, 
Wykonawca winien 
odśnieżyć drogę na całej 
szerokości (jezdnia i 
pobocze) i po odśnieżeniu 
posypać jezdnię w 
miejscach ustalonych 
przez zarządcę drogi 

Rozpoczęcie akcji: 
Na telefoniczne zgłoszenie 
konieczności interwencji po 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Zakończenie akcji: 
Po ukończeniu działań związanych 
interwencją. 

a. luźny – występuje 
b. zajeżdżony - występuje  
c. nabój śnieżny - występuje 
d. zaspy - występują do 48 

godz., 
e. dopuszcza się przerwy w 

komunikacji do 24 godz. 

W miejscach wyznaczonych: 
− wszystkie rodzaje 

śliskości po odśnieżeniu  
do 8 godz. lub do 6 
godz. od momentu 
wydania dyspozycji 
przez Zamawiającego 
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Brak pisemnej zgody zamawiającego na wydłużenie doprowadzenia drogi (odcinka drogi) 
do wymaganego standardu (na zastosowanie „dopuszczalnych odstępstw od standardu”) 
lub brak zachowania wymaganego stanu utrzymania drogi (albo przekroczenia w zakresie 
„dopuszczalnych odstępstw od standardu”) skutkują niezaliczeniem przez zamawiającego 
danej doby utrzymania. 
Uwaga: Dopuszczalne odstępstwo od standardu należy rozumieć w taki sposób, że czas 
podany w odstępstwie jest czasem całkowitym odpowiednio od przystąpienia do utrzymania  
lub wystąpienia zjawiska (czas nie podlega sumowaniu z czasem podstawowej reakcji 
określonej w poszczególnym standardzie). 
Wszystkie mosty leżące w ciągach wyżej wymienionych dróg, w zakresie jezdni, ciągów 
pieszych, pieszo – rowerowych, bezpieczników i gzymsów winny być odśnieżane na 
bieżąco. Odśnieżanie mostów, wiaduktów i estakad odbywa się równocześnie z pracami 
prowadzonymi na ciągu drogowym. Śnieg zalegający jezdnie jest spychany na krawędź 
jezdni i chodniki, poza bariery ochronne. Na obiektach mostowych miejsca niedostępne dla 
jednostek sprzętowych winny być odśnieżane ręcznie. Niedopuszczalne jest zsypywanie 
śniegu na tory kolejowe, drogi, place itp. Należy udrożnić urządzenia odwadniające 
obiektów mostowych i wiaduktów. Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona 
w stosunku do prędkości odśnieżania na drogach. Wywożenie śniegu z dróg 
przebiegających przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie których występuje 
droga o przekroju ulicznym (krawężniki, chodniki) oraz z innych miejsc ustalonych przez 
zamawiającego odbywa się na polecenie Kontrolującego, w przypadku zalegania dużej 
ilości śniegu na chodnikach uniemożliwiających poruszanie się pieszych. Po usunięciu 
śniegu tereny oczyszczone należy posypać materiałem uszorstniającym. Śnieg należy 
wywozić w miejsca uzgodnione z władzami lokalnymi.  

 

3.6. Zamawiający zastrzega, że szczegóły prowadzenia akcji ZUD, rozliczenia ZUD, zasad 
kontroli przez zamawiającego akcji ZUD oraz innych spraw związanych z ZUD zostały 
określone w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

 

3.7. Zamawiający zastrzega, że realizacja usług pozimowego sprzątania dróg, o których mowa 
wyżej musi być wykonywana zgodnie z następującymi wymaganiami: 
1) W ramach realizacji usługi wykonawca zobowiązany jest do: 

b) mechanicznego i ręcznego usunięcia z powierzchni jezdni i chodników 
zanieczyszczeń (zamiatarka drogowa), 

c) zebrania wszystkich zanieczyszczeń oraz śmieci z pozostałej części pasa 
drogowego, tj. chodników, poboczy, kap chodnikowych i bezpieczników 
mostowych oraz ich wywiezienia, 

d) mechanicznego oraz ręcznego usunięcia zanieczyszczeń z deptaka estakady 
południowej ulicy Powstańców Śląskich. 

2) W przypadku pozostawienia zebranych zanieczyszczeń pochodzących ze sprzątania 
chodników przez właścicieli posesji (posiadaczy) przyległych do pasa drogowego, 
wykonawca musi je zebrać i wywieźć w odpowiednie miejsce (zgodnie 
z obowiązującymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami). 

3) Zebranie i wywiezienie zanieczyszczeń oraz śmieci nastąpi przy użyciu sprzętu 
i transportu wykonawcy. 
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4) W interesie wykonawcy pozostaje znalezienie odpowiedniego miejsca do wywiezienia 
i składowania zebranych zanieczyszczeń i śmieci. Za wszelkie roszczenia z tytułu 
nienależytego składowania zebranego materiału odpowiada wyłącznie wykonawca. 

5) Realizacja usługi w zakresie pozimowego sprzątania dróg nastąpi na wezwanie 
wamawiającego. Zamawiający powiadomi wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji 
usługi w zakresie pozimowego faksu sprzątania dróg za pomocą, e-maila lub 
telefonicznie co zostanie odnotowane w dzienniku zimowego utrzymania w celu 
potwierdzenia przez zamawiającego.  

6) Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania pozimowego sprzątania dróg 
w ciągu 5 dni od dnia powiadomienia go przez zamawiającego i jednocześnie do 
poinformowania mieszkańców o planowanym terminie wykonania robót porzadkowych. 
W informacji o rozpoczęciu pozimowego sprzątania dróg zamawiający określi 
nieprzekraczalny termin zakończenia robót.  

7) Niezwłocznie po wykonaniu Usługi w zakresie pozimowego sprzątania dróg Strony 
przystąpią do jego protokolarnego odbioru. 

8) Wykonawca zapewni w swoim zakresie odpowiedni sprzęt, umożliwiający wykonanie 
zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 

3.8. Zamawiający zastrzega, że realizacja usług zimowego utrzymania dróg, o których mowa 
wyżej musi być wykonywana zgodnie z wymaganiami technicznymi: 

 
SPRZĘT 

 

W niniejszej SIWZ podane zostały minimalne ilości jednostek sprzętowych jednak w 
interesie wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilości sprzętu oraz osób, która pozwoli 
mu wykonać usługę z należytą starannością w określonym standardzie (np. w przypadku 
awarii jednostki lub silnych i długotrwałych opadów śniegu). Wykonawca winien 
dysponować pługami odśnieżnymi z lemieszami zarówno stalowymi jak i gumowymi (z 
tworzywa sztucznego) i dostosowywać użycie sprzętu do panujących warunków tak, aby 
zachować wymagany standard utrzymania oraz nie powodować uszkodzeń infrastruktury 
drogowej. 
Wykonawca w swoim zakresie zapewni materiał uszarstniający przeznaczonych 
do zwalczania i zapobiegania śliskości zimowej. 
Dopuszcza się do zwalczania śliskości zimowej zastosowanie mieszanek z użyciem 
środków chemicznych określonych w stosownych przepisach. Wykonawca zapewni we 
własnym zakresie miejsca składowe, z których będzie prowadził zimowe utrzymanie dla 
poszczególnych zadań.  
Wykonawca musi mieć dostępny w minimalnym zakresie następujący zestaw sprzętu 
niezbędny do prowadzenia akcji Zimowego Utrzymania Dróg (ZUD): 
1) Składając ofertę cenową na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg w zakresie 

ZADANIA – nr 1 Wykonawca w minimalnym zakresie musi dysponować następującym 
sprzętem: 
a) zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – 

w ilości 3 sztuk, 
b) pług wirowy – w ilości 1 sztuki, 
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c) pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 
2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki, 

d) samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, 
e) ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki.  

2) Składając ofertę cenową na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg w zakresie 
ZADANIA – nr 2 Wykonawca w minimalnym zakresie musi dysponować następującym 
sprzętem: 
a) zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – 

w ilości 2 sztuk, 
b) pług wirowy – w ilości 1 sztuki, 
c) pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 

2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki, 
d) samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, 
e) ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki. 

3) Składając ofertę cenową na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg w zakresie 
ZADANIA – nr 3 Wykonawca w minimalnym zakresie musi dysponować następującym 
sprzętem: 
a) zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – 

w ilości 2 sztuk, 
b) pług wirowy – w ilości 1 sztuki, 
c) pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 

2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki, 
d) samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, 
e) ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki. 

 

UWAGA ! 
Składając ofertę cenową na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg 
w zakresie kilku Zadań opisany powyżej sprzęt należy zapewnić z osobna dla 
każdego zadania. Przez co należy rozumieć, że nie dopuszcza się wykazania jednego 
sprzętu, urządzenia do kilku Zadań jednocześnie. 

 

Każdy pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg 
powinien zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) być wyposażony i wysyłać żółte sygnały 
błyskowe – ostrzegawcze sygnały świetlne błyskowe barwy żółtej samochodowej, widoczne 
ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości 
powietrza i niepowodujące oślepiania innych uczestników ruchu oraz odpowiadające 
odpowiednim warunkom opisanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 
grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 
niezbędnego wyposażenia (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.). Natomiast części 
urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny być 
oznakowane pasami barwy na przemian białej i czerwonej oraz oświetlone zgodniez 
warunkami określonymi w § 39 wyżej wymienionego rozporządzenia. 
Ponadto sprzęt winien być po bokach oznakowany nazwą wykonawcy widoczną 
z odległości co najmniej 10 metrów przy dobrej przejrzystości powietrza. 
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Zamawiający zastrzega, że w terminie 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania umowy 
dokona kontroli (przeglądu) jednostek sprzętowych wykazanych w czasie przetargu przez 
wykonawcę, a przeznaczonych do realizacji przedmiotowej umowy, co zostanie 
potwierdzone stosownym protokołem. Na dzień kontroli wykonawca winien przedstawić cały 
wykazany w ofercie sprzęt sprawny, kompletny, uzbrojony, działający i gotowy do 
demonstracji oraz uruchomić każdy z pojazdów i wykazać działanie kompletnego pojazdu 
z uwzględnieniem jego osprzętu (np. pługa, posypywarki).  
W trakcie trwania umowy ilość sprzętu przedstawionego do wykonania zadania będzie 
poddawana kontroli. W przypadku stwierdzenia braku danej jednostki sprzętowej w dniu 
przeprowadzanej kontroli zostanie naliczona kara w wysokości 2.000,00 zł za każdą 
brakującą jednostkę. W celu przeprowadzenia kontroli zamawiający ma prawo wymagać od 
wykonawcy sprowadzenia całego sprzętu na plac załadunku materiałów uszarstniających w 
ciągu 1 godziny. 

 
USTAWIENIE ZASŁON PRZECIWŚNIEŻNYCH 

 

Przywiezione na drogę zasłony powinny być składowane poza koroną dróg i w miarę 
możliwości ustawione w dniu przywiezienia. Zasłony z tworzyw sztucznych ustawia się w 
przęsłach równych długości rolek. W zależności od dysponowanych materiałów zasłony 
zawiesza się na lince stalowej rozpiętej na słupkach metalowych lub palikach drewnianych 
z odciągiem poprzecznym i przerwą między przęsłami do 3,0 m. Termin ustawienia zasłon 
przeciwśnieżnych ustala się do dnia 15 listopada lub w innym terminie wskazanym przez 
zamawiającego na piśmie.  
W gestii wykonawcy pozostaje ewentualne uzyskanie zgody właścicieli (posiadaczy) 
terenów na ustawienie w ich obrębie zasłon przeciwśnieżnych. Ewentualne roszczenia 
z tego tytułu obciążają wyłącznie wykonawcę. Lokalizację miejsc ustawienia zasłon 
przeciwśnieżnych przekazuje wykonawcy zamawiający. Wykonawca zobowiązany jest do 
zebrania zasłon przeciwśnieżnych w okresie od 15 do 30 marca lub w innym terminie 
wskazanym przez zamawiającego na piśmie.  
 

Ilość zasłon przeciwśnieżnych wymaganych przez zamawiającego dla poszczególnych 
zadań: 
1) Zadania nr 1 – nie wymaga się zasłon, 
2) Zadania nr 2 – 2 800,00 mb, 
3) Zadania nr 3 – 500,00 mb. 
 
MATERIAŁ 

 

Do zwalczania i zapobiegania śliskości zimowej należy zastosować materiały zgodne 
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w prawie rodzajów i warunków stosowania 
środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 
dnia 24 listopada 2005 roku Nr 230, poz. 1960).  
Materiał uszarstniający nie może zawierać zanieczyszczeń obcych uniemożliwiających jego 
równomierne rozrzucenie przy użyciu piaskarek oraz ziaren spłaszczonych i o kształtach 
nieregularnych, które mogą niszczyć opony samochodowe.  
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Uwaga: W interesie wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbędnych informacji 
koniecznych do przygotowania i złożenia oferty. 
Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez wykonawcę roszczeń pod jego 
adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny. 

 
 

 

4. Opis części zamówienia: 
 

 

4.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na            
3 (trzy) Zadania, których szczegółowy podział oraz zakres został określony powyżej w 
punkcie 3.4 niniejszej SIWZ. 

4.2. Zamawiający informuje, że ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub 
wszystkich części zamówienia. 

4.3. Oferta częściowa musi być złożona na cały zakres przedmiotowy danego Zadania (nie 
dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach poszczególnych Zadań). 

4.4. W przypadku złożenia oferty przetargowej na niepełny zakres przedmiotowy danego 
Zadania oferta ta zostanie przez zamawiającego odrzucona. 

 
 

 

5. Obowiązek osobistego wykonania zamówienia: 
 

 

5.1. Zamawiający informuje, że nie zastrzega w niniejszym postępowaniu obowiązku 
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części niniejszego zamówienia na 
usługi. 

 
 

 

6. Obowiązek zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia: 

 
 

6.1. Zamawiający informuje, że wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji 
przedmiotu niniejszego zamówienia. 

6.2. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące czynności, o których mowa powyżej w 
punkcie 6.1 niniejszej SIWZ będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z dnia 16 maja 
2018 roku, poz. 917 ze zm.) oraz określa ilość tych osób. 

6.3. 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 czynności, o 
których mowa w punkcie 6.1 niniejszej SIWZ. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:  
a) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
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b) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
6.4. W trakcie realizacji zamówienia każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie 

wskazanym przez zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych wykonawca przedłoży 
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w punkcie 6.1 niniejszej SIWZ w trakcie realizacji 
zamówienia: 
1) 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, 

2) 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 roku 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, 

6.5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w punkcie 6.1 
niniejszej SIWZ zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
wykonawcę kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(obowiązujących w chwili stwierdzenia przez zamawiającego niedopełnienia przez 
wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) – za każdą osobę poniżej liczby 
wykazanych pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę. 
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 czynności, o których mowa w punkcie 6.1 
SIWZ. 

6.6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
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przez Państwową Inspekcję Pracy. 
6.7. Zamawiający zastrzega, że wymogi opisane w punkcie 6 niniejszej SIWZ znajdują 

zastosowanie także do dalszych podwykonawców. 
 
 

 

7. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: 
 

 

7.1. Zamawiający informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej, której nie można było przewidzieć          
w chwili prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, związanej            
z nadmiernym opadem i zaleganiem śniegu w okresie trwania umowy, przewiduje się 
możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w zakresie Zimowym Utrzymaniem 
Dróg będącego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, których wartość nie przekroczy 20 % wartości zamówienia 
podstawowego,  na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

7.2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe zobowiązany będzie do 
świadczenia dodatkowej usługi związanej z zimowym utrzmaniem dróg niż określonej w 
SIWZ w sytuacji, o której mowa powyżej w punkcie 7.1 SIWZ, w trybie zamówienia 
uzupełniającego, w którym zastosowane będą stawki cenowe nie wyższe niż zastosowane 
w zamówieniu podstawowym. 

 
 

 

8. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej: 
 

 

8.1. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza w niniejszym postępowaniu przetargowym            
do składania ofert wariantowych. 

 
 

 

9. Termin wykonania zamówienia: 
 

 

9.1. Zamawiający informuje, że usługi objęta niniejszym postępowaniem przetargowym mają 
być realizowane w następujących wymaganych terminach:  

 

W zakresie zimowego utrzymania dróg, mostów i chodników: 
–  ZADANIE nr 1, nr 2 i nr 3 – w terminie od dnia 01 października 2019 roku do dnia       

30 kwietnia 2020 roku. 
W zakresie usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie śniegu             
z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych: 
− ZADANIE nr 1, nr 2 i nr 3 – na wezwanie Zamawiającego nie później niż do              

dnia 30 kwietnia 2020 roku. 
W zakresie pozimowego sprzątania dróg: 
− ZADANIE nr 1, nr 2 i nr 3 – w terminie 20 dni od dnia powiadomienia wykonawcy o 

rozpoczęciu sprzątania. Zakończenie nie później niż do dnia 20 maja 2020 roku. 
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10. Warunki udziału w postępowaniu: 
 

 

10.1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, wobec których nie 
zachodzi podstawa do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 
12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (szczegółowo określonych w punkcie 11.1 i 11.2 niniejszej 
SIWZ) oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy 
PZP dotyczące: 
1) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie, 
2) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym 

zakresie, 
3) Zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i 
doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 
wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, 
co najmniej jedną usługę zimowego utrzymania dróg na drogach o kategorii nie 
niższej niż powiatowe, która trwała nieprzerwanie przez okres całego sezonu 
zimowego a jej wartość wynosiła minimum 100.000,00 zł brutto (słownie złotych: 
sto tysięcy), 

b) wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje składając ofertę cenową 
na świadczenie usług kompleksowego zimowego utrzymania dróg w zakresie: 
 Zadania – nr 1: 

− zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz 
piaskarkę – w ilości 3 sztuk, 

− pług wirowy – w ilości 1 sztuki, 
− pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie 

przekraczającej 2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w 
ilości 1 sztuki, 

− samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, 
− ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki. 

 Zadania – nr 2: 
− zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz 

piaskarkę – w ilości 2 sztuk, 
− pług wirowy – w ilości 1 sztuki, 
− pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie 

przekraczającej 2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w 
ilości 1 sztuki, 

− samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, 
− ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki. 

 Zadania – nr 3: 
− zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz 

piaskarkę – w ilości 2 sztuk, 
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− pług wirowy – w ilości 1 sztuki, 
− pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie 

przekraczającej 2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w 
ilości 1 sztuki, 

− samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, 
− ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki. 

 

UWAGA 
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza sumowania usług w ramach wymaganego 
warunku doświadczenia. Warunek ten musi być spełniony: 
- samodzielnie przez wykonawcę, lub 
- przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy doświadczenie na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, lub 
- w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - samodzielnie 
przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie. 
Do przeliczenia na PLN (polski złoty) wartości wskazanych w dokumentach złożonych na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach 
innych niż PLN, dokona się przeliczenia waluty według tabeli kursów średnich 
opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP) w dniu wykonania zamówienia przez 
wykonawcę, a jeśli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według kursu ostatnio przed tą 
datą ogłoszonego. 
Składając ofertę cenową na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg w zakresie 
kilku Zadań wymagany sprzęt należy zapewnić z osobna dla każdego z zadania. Przez co 
należy rozumieć, że nie dopuszcza się wykazania jednej jednostki sprzętowej do kilku 
Zadań jednocześnie. 

 

10.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ 
na realizację zamówienia. 

10.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 
10.1 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych. 

10.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w punkcie 10.3 
niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
tych podmiotów, w szczególności przedstawiając dołączone do oferty zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca polegając na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy PZP, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący 
wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 
zamawiający żąda, aby ze złożonego zobowiązania (o którym mowa wyżej) lub innych 
dokumentów potwierdzających zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia 
zasobów, w sposób jednoznaczny wynikało w szczególności: 
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a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, 

przy wykonywaniu zamówienia, 
c) jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,  
d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą.  

2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w punktach 11.1.2) – 11.1.11) i punkcie 
11.2.1) niniejszej SIWZ. 

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. W takim przypadku zobowiązanie, o którym mowa w punkcie 10.4.1) 
niniejszej SIWZ powinno zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu 
w wykonaniu zamówienia jako podwykonawca. 

4) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w punkcie 10.3 
niniejszej SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 

wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w punkcie 10.1 
niniejszej SIWZ. 

10.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy 
załączyć odpowiednie pełnomocnictwo) chyba, że w przypadku spółki cywilnej, z umowy tej 
spółki wynika sposób jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezbędne będzie 
załączenie do oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia 
dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. 
Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty 
występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

10.6. Wszelkie postanowienia niniejszej SIWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do 
wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. 

 
 

 

11. Podstawy wykluczenia: 
 

 

11.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
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1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia, 

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, 

art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.6)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 

c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolite Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 
nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 
komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13, 

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 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, 

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy 
zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w 
przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 
z udziału w postępowaniu, 

9) Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków 
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dowodowych, 
10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), 

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz 
ubiegania się o zamówienia publiczne, 

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

11.2. Ponadto zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy: 
1) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 

postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, ze 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 roku – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 roku poz. 233, ze zm.), 

11.3. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

 
 

 

12. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: 

 
 

12.1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w 
oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

12.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o 
którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia. 

12.3. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 
wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu zamieszcza informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ. 

http://www.powiat.tatry.pl/
mailto:zp@powiat.tatry.pl


 
 

 
- 22 - 

STAROSTWO  POWIATOWE  W  ZAKOPANEM 
 ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane 

 tel. (+48 18) 20-17-100    http://www.powiat.tatry.pl 
 fax (+48 18) 20-17-104  e-mail: zp@powiat.tatry.pl    

Znak sprawy: ZP.272.5.2019 

12.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych 
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ. 

12.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 
1) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 
którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – 
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego wykazu, o którym mowa 
w niniejszym punkcie będzie wynikało, że wykonawca wykonał a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę 
zimowego utrzymania dróg na drogach o kategorii nie niższej niż powiatowe, która 
trwała nieprzerwanie przez okres całego sezonu zimowego a jej wartość wynosiła 
minimum 100.000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy), wraz z załączeniem 
dowodów  określających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz część 
zamówienia już faktycznie wykonana musi potwierdzać spełnienie warunku 
określonego przez zamawiającego, 

2) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania tymi zasobami, tj. sprzętem umożliwiającym wykonanie przedmiotu 
niniejszego zamówienia – sporządzonego z osobna dla każdego Zadania według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli ze złożonego z osobna dla każdego 
Zadania wykazu, o którym mowa w niniejszym punkcie będzie wynikało, że wykonawca 
dysponuje składając ofertę cenową na świadczenie usług kompleksowego zimowego 
utrzymania dróg w zakresie: 
a) Zadania – nr 1: 

− zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – 
w ilości 3 sztuk, 

− pług wirowy – w ilości 1 sztuki, 
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− pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie 
przekraczającej 2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 
1 sztuki, 

− samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, 
− ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki. 

b) Zadania – nr 2: 
− zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – 

w ilości 2 sztuk, 
− pług wirowy – w ilości 1 sztuki, 
− pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie 

przekraczającej 2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 
1 sztuki, 

− samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, 
− ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki. 

c) Zadania – nr 3: 
− zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – 

w ilości 2 sztuk, 
− pług wirowy – w ilości 1 sztuki, 
− pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie 

przekraczającej 2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 
1 sztuki, 

− samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, 
− ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki. 

3) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy 
PZP. 

12.6. Jeżeli wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega 
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest 
złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokument wymieniony w punkcie 12.5.3) niniejszej 
SIWZ. 

12.7. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który 
nie jest podmiotem na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tego 
podwykonawcy dokument wymieniony w punkcie 12.5.3) niniejszej SIWZ. 

12.8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej pod 
adresem: www.powiat.tatry.pl (zakładka Urząd/Zamówienia publiczne) informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 
5 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić 
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o 
którym mowa w niniejszym punkcie składa każdy z wykonawców z osobna. 

12.9. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 
lipca 2016 roku, poz. 1126). 

12.10. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 12.1 niniejszej SIWZ, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 
1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, 
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

12.11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 12.5.3) niniejszej SIWZ – składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
1) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

12.12. Dokumenty, o których mowa w punkcie 12.11.1) niniejszej SIWZ, powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

12.13. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w punkcie 12.11 niniejszej SIWZ, 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. Postanowienia punktu 12.12 
niniejszej SIWZ stosuje się. 

12.14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o 
udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w 
postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub 
dokumentów. 

12.15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli 
zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy 
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o 
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z dnia 17 
marca 2017 roku poz. 570 ze zm.), a wykonawca w składanej ofercie wskaże 
zamawiającemu dostępności tych oświadczeń lub dokumentów. 
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W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o 
których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia o którym mowa w punkcie 12.9 SIWZ, 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. 
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa 
w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia o którym mowa w punkcie 12.9 SIWZ, które znajdują się w 
posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów 
przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP, 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. 

 
UWAGA 
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „Procedury odwróconej”, zgodnie z postanowieniami 
art. 24aa ustawy PZP. W ramach tej procedury zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie 
zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
 

 

13. Forma składanych dokumentów: 
 

 

13.1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, 
poz. 1126 ze zm.), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem.  

13.2. 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. 

13.3. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub 
kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

13.4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu (wskazanym w punkcie 
13.1 SIWZ), wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co 
do jej prawdziwości. 

13.5. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski. 

 
 

 

14. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z 
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a 
także wskazanie osób upoważnionych do porozumiewania się z 
wykonawcami: 

 
 

14.1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami (wszelkie zawiadomienia, 
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oświadczenia, wnioski oraz informacje) odbywa się za pośrednictwem operatora 
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (j.t. Dz. 
U. z dnia 23 listopada 2018 roku, poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem 
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z dnia 21 
stycznia 2019 roku poz. 123), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów 
wymienionych w punkcie 12 i 17 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w 
wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) w stosunku do których 
wymaganą formę określa odpowiednio ustawa PZP oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadać 
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

14.2. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. 
14.3. W korespondencji kierowanej do zamawiającego wykonawca winien posługiwać się 

numerem sprawy określonym w punkcie 2.3 nineiszej SIWZ. 
14.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres: Starostwo Powiatowe w Zakopanem, ul. 
Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, Stanowisko ds. Zamówień Publicznych. 

14.5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę 
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej winny być kierowane na adres: 
zp@powiat.tatry.pl a faksem na nr (+48 18) 20–17–104. 

14.6. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 
każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

14.7. Domniemywa się, iż korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer faksu lub 
adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie została mu doręczona w 
sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca 
wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, 
zawiadomienia lub informacji w sposób określony w punkcie 14.6 niniejszej SIWZ 
oświadczy, że wyżej wymienionej wiadomości nie otrzymał. 

14.8. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
14.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli 
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż w terminach określonych w art. 38 ust. 1 
ustawy PZP ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o 
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić 
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia 
na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ. 

14.10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w punkcie 14.9 niniejszej SIWZ. 

14.11. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami 
(ewentualnie modyfikacjami zapisów), zamawiający zamieści na stronie internetowej pod 
adresem: www.powiat.tatry.pl (zakładka Urząd/Zamówienia publiczne). 

14.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych 
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odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 
oświadczenie Zamawiającego. 

14.13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 
14.14. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są: 

1) w kwestiach formalnych – Jarosław Zając – Główny Specjalista ds. zamówień 
publicznych w Starostwie Powiatowym w Zakopanem, 

2) w kwestiach merytorycznych – Bożena Stopka-Rapacz – Naczelnik Wydziału 
Infrastruktury w Starostwie Powiatowym w Zakopanem. 

Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek 
inny kontakt - zarówno z zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania 
się z wykonawcami - niż wskazany w niniejszym punkcie SIWZ. 

 
 

 

15. Wymagania dotyczące wadium: 
 

 

15.1. Przystępując do przetargu i składając ofertę przetargową na poszczególne Zadania 
wykonawcy są zobowiązani wnieść wadium (łączna wartość wadium dla 3 Zadań wynosi 
13.000,00 zł (słownie złotych: trzynaście tysięcy) w odpowiedniej wysokości, dla każdego z 
Zadań, na które wykonawca składa ofertę przetargową, tj. do: 

 

Zadanie Kwota wadium 
nr 1 6.000,00 zł 

nr 2 4.000,00 zł 

nr 3 3.000,00 zł 
 

15.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert na czas równy okresowi 
związania ofertą.  

15.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) 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. Nr 109, poz. 1158, z ze zm.). 

15.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Starostwa Powiatowego w 
Zakopanem: Podhalański Bank Spółdzielczy o/Zakopane numer rachunku: 31 8821 0009 
0000 0000 1225 0009 z dopiskiem „wadium przetargowe – ZP.272.5.2019”. 

15.5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków 
pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w punkcie 15.4 
niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

15.6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 
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1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony 
do oferty, 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty przetargowej. W 
przypadku gdy wykonawca po upływie ważności odpowiednio poręczenia lub gwarancji 
będzie oczekiwał od zamawiającego zwrotu oryginału tego dokumentu, zamawiający 
wymaga aby do treści składanej oferty dołączono uwierzytelnioną kserokopię 
odpowiednio poręczenia lub gwarancji (w celu braku konieczności późniejszego 
rozszywania złożonej oferty) natomiast oryginał tego dokumentu umieścić w koszulce i 
dołączyć do koperty łącznie z ofertą przetargową. 

15.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 
zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do 
wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 
4a i 5 ustawy PZP. 

15.8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających 
zamawiającemu wypłacenie wadium. 

15.9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 
odrzucona. 

15.10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na 
poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

 
 

 

16. Termin związania ofertą: 
 

 

16.1. Zamawiający informuje, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. 
Bieg terminu związania złożoną ofertą przetargową rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

16.2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia 
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, 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. 

16.3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty 
wadium. 

16.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu 
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 
 

 

17. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

 

17.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
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1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik                    
nr 1 do niniejszej SIWZ, zawierający wymienione w nim informacje w szczególności: 
a) wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia,  
b) łączną cenę ofertową brutto za wykonanie usług będącej przedmiotem 

niniejszego postępowania z osobna dla każdego z Zadań nr 1 – nr 3, na które 
wykonawca składa swoją ofertę,  

c) terminu skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu, 
d) zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, 
e) oświadczenie o wypełnieniu przez wykonawcę obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, 
f) oświadczenie o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i projektu umowy bez 

zastrzeżeń, 
g) zobowiązanie dotyczące warunków płatności,  
h) wskazanie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
i) oświadczenie o okresie związania ofertą, 
j) oświadczenie w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa, 
k) wykonawca może przedstawić informację, czy zamawiający posiada aktualne 

oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, 
lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 
roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania Publiczne, 

l) a także wskazanie, czy wykonawca zamierza wykonać przedmiot zamówienia z 
udziałem podwykonawców oraz podać zakres prac powierzony podwykonawcom 
i nazwy firm o ile są znane, 

Brak podania któregokolwiek z ww. elementów (z wyjątkiem lit. g) – l) spowoduje 
odrzucenie oferty wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień art. 87 ustawy PZP. 

2) Oświadczenia wymienione w punktach 12.1 – 12.4 niniejszej SIWZ sporządzone 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 

3) Oryginał lub poświadczona kopia potwierdzenia wniesienia wadium przez wykonawcę 
(odpowiadający wymaganiom określonym w punkcie 15 niniejszej SIWZ), 

4) Ewentualnie, gdy zachodzą okoliczności, o których mowa niżej wykonawca 
zobowiązany jest ponadto do złożenia następujących dokumentów: 
a) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, zobowiązany jest złożyć 
zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzający zobowiązanie podmiotu 
trzeciego do udostępnienia zasobów odpowiadające wymaganiom określonym w 
punktach 10.3 i 10.4 niniejszej SIWZ, 

b) wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić zgodnie z 
postanowieniami art. 23 ust. 2 ustawy PZP pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stosowne 
pełnomocnictwo (spełniające wymagania określone w punkcie 10.5 niniejszej 
SIWZ) podpisane przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie należy 
załączyć do składanej oferty. 
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17.2. Oferta musi być napisana w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz 
podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i 
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  
Za osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania 
zobowiązań uznaje się osoby wskazane w prowadzonych przez sądy rejestrach 
handlowych, osoby wykazane w centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej; osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez 
osoby, o których mowa powyżej. 

17.3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 
wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub 
urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 
1991 roku – Prawo o notariacie (j.t. Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017 poz. 2291 ze zm.). 

17.4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 
propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 
przez danego wykonawcę. 

17.5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 
17.6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 
93 ust. 4 ustawowy PZP. 

17.7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a 
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, 
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści. 

17.8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

17.9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie lub opakowaniu, w siedzibie 
zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

 

Nazwa i adres wykonawcy: 
……………………………… 

Starostwo Powiatowe w Zakopanem 
ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane 

Dziennik Podawczy 
 

OFERTA PRZETARGOWA 
„Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z 

zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w 
sezonie zimowym 2019/2020” 

Nie otwierać przed: 12 lipca 2019 roku przed godz. 11:15 
 

17.10. Koperta (opakowanie) oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed otwarciem bez 
uszkodzenia, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia. 

17.11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. 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 
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rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. 
Dz. U. z dnia 26 lutego 2018 roku, poz. 1637 ze zm.), jeśli wykonawca w terminie składania 
ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17.12. amawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były 
przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 
postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

17.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i 
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich 
odtajnieniem. 

17.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 
trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 
Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 
Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

17.15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 
oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 
zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 
złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio 
oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy 
otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności 
procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

17.16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 
zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten 
sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności 
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert 
wycofywanych nie będą otwierane. 

17.17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 
ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i 
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym 
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w punkcie 14 niniejszej SIWZ. 
Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym 
zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 
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18. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 
 

 

18.1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego, tj. Starostwo Powiatowe w Zakopanem, 
ulica Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, pokój numer 1 – Dziennik Podawczy,                         
do dnia 12 lipca 2019 roku, do godziny 11:00 i zaadresować zgodnie z opisem 
przedstawionym w punkcie 17.9 niniejszej SIWZ. 

18.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina 
wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

18.3. Oferta złożona po terminie wskazanym w punkcie 18.1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona 
wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

18.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. przy ul. Chramcówki 15, 34-500 
Zakopane, pokój nr – sala obrad II p., w dniu 12 lipca 2019 roku o godzinie 11:15. 

18.5. Otwarcie ofert jest jawne. 
18.6. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy PZP. 
18.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej pod adresem 

www.powiat.tatry.pl (zakładka zamówienia publiczne) informacje dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, 
3) ceny, terminu skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu, terminu wykonania 

zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
 
 

 

19. Opis sposobu obliczenia ceny: 
 

 

19.1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ, powinien 
w łącznej cenie ofertowej brutto (z osobna dla Zadań nr 1 – nr 3) ująć wszelkie koszty 
niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić 
inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez wykonawcę. 

19.2. Przy wycenie przedmiotu zamówienia wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania 
zamawiającego w stosunku do realizacji przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ 
wraz z załącznikami. 

19.3. Zamawiający informuje, że cenę oferty należy podać łącznie za cały sezon zimowy 
utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 z osobna dla każdego z Zadań, na które wykonawca 
składa swoją ofertę przetargową, wg wzoru formularza oferty przetargowej określonym w 
załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. 

19.4. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny wraz z należnym na dzień składania oferty 
przetargowej podatkiem VAT, za usługi objęte przedmiotem niniejszego zamówienia, 
zgodnie z obowiązującymi w dniu składania oferty przetargowej aktualnymi przepisami 
prawa w tym zakresie. 

19.5. Wykonawcy w składanej ofercie przetargowej są zobowiązani do podania (w zestawieniu 
kosztów zamówienia) ceny jednostkowe wg tabeli określonej we wzorze formularza oferty 
przetargowej (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ). 
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19.6. Zamawiający informuje, że wykonawca w czasie obowiązywania umowy za wykonane 
usługi będzie otrzymywał wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych 
określonych przez wykonawcę w zestawieniu kosztów zamówienia jednak nie więcej niż 
oferowana kwota za cały sezon zimowy 2019/2020 poszczególnych Zadań ustalonych 
zgodnie ze wzorem formularza oferty przetargowej (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ). 

19.7. Ponadto zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, cyt. „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”. 

19.8. Cenę oferty, o której mowa powyżej należy obliczyć metodą własną, opartą na rachunku 
ekonomicznym kalkulacji ceny i kalkulacji szczegółowej, przy zachowaniu następujących 
założeń: 
1) zakres świadczonych usług oraz niezbędnych prac związanych z ich wykonaniem, 

który jest podstawą do określenia tej ceny, musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 
do zrealizowania zamówienia, wynikające wprost z postanowień punktu 3 niniejszej 
SIWZ (w zakresie poszczególnych Zadań), jak również w nim nieujęte, a bez których 
nie można wykonać zamówienia. Będą to między innymi następujące koszty: wszelkich 
robót przygotowawczych, zakupu materiałów, paliwa, pracy sprzętu, miejsca 
składowania, prowadzenie dyżurów, ubezpieczenia, szkolenia pracowników i innych 
czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz koszty wynikające 
z umowy, która stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. 

19.9. Przed złożeniem oferty, wykonawcy zobowiązani są do dokładnego zapoznania się z 
przedmiotem oraz zakresem zamówienia. Na wykonawcy przystępującym do przetargu 
ciąży obowiązek dokonania niezbędnych sprawdzeń, wyliczeń, ekspertyz w celu 
zapewnienia jednoznaczności składanej oferty zarówno w zakresie cenowo – 
przedmiotowym, jak również odnośnie terminów wykonania usługi. 

19.10. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w obliczeniu ceny ofertowej obciążają wyłącznie 
wykonawcę niniejszego zamówienia. W związku z czym wykonawca musi przewidzieć 
wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę, o której mowa w punkcie 19 SIWZ. 

19.11. Łączna cena ofertowa brutto (poszczególnych Zadań) musi być wyrażona w złotych 
polskich niezależnie od wchodzących w niej skład elementów. Tak obliczona cena będzie 
brana pod uwagę w trakcie wyboru oferty najkorzystniejszej. 

19.12. Cena łączna oraz ceny jednostkowe skalkulowane według wymogów określonych we 
wzorze formularza oferty przetargowej (załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) przez 
wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianie. 

19.13. Zamawiający wyklucza możliwość wysuwania przez wykonawcę roszczeń pod jego 
adresem z uwagi na błędne skalkulowanie ceny. 
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20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu 
oceny ofert: 

 
 

20.1. Za ofertę najkorzystniejszą w ramach poszczególnych Zadań (nr 1 – nr 3) zostanie uznana 
oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach: 

 

1) „Łączna cena ofertowa brutto” – C 
2) „Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu” – T 

 

20.2. Powyższym kryteriom zamawiający przypisał następujące znaczenie: 
 

W zakresie Zadań nr 1 – nr 3 

Kryterium Waga 
[%] 

Liczba 
punktów Sposób oceny wg wzoru 

Łączna cena 
ofertowa brutto 94% 94 

Cena najtańszej oferty z pośród złożonych ofert 
C = ---------------------------------------------------------------- x 94 pkt 

                         Cena badanej oferty 

Termin 
skrócenia 

dopuszczalnych 
odstępstw od 

standardu 

6% 6 

Oferty oceniane będą zgodnie z poniższą punktacją: 
• brak zaoferowania przez wykonawcę terminu skrócenia 

dopuszczalnych odstępstw od ustalonego standardu – 0 
punktów, 

• zaoferowania przez wykonawcę terminu skrócenia 
dopuszczalnych odstępstw od ustalonego standardu o 
0,5 grodziny – 2 punkty, 

• zaoferowania przez wykonawcę terminu skrócenia 
dopuszczalnych odstępstw od ustalonego standardu o 
1,0 grodzinę – 4 punkty, 

• zaoferowania przez wykonawcę terminu skrócenia 
dopuszczalnych odstępstw od ustalonego standardu o 
1,5 grodziny – 6 punktów. 

RAZEM 100% 100 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

20.3.  Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego 
wzoru:  L = C + T 
gdzie: 
L – całkowita liczba punktów, 
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”, 
T – punkty uzyskane w kryterium „Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od 
standardu”. 

20.4. Ocena punktowa w kryterium „łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na 
podstawie łącznej ceny ofertowej brutto z osobna dla każdego z Zadań wskazanej przez 
wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. 

20.5. Ocena punktowa w kryterium „Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu” 
dokonana zostanie na podstawie terminu określonego w godzinach (wyłącznie 0,5 lub 1,0 
lub 1,5 godziny) przez wykonawcę w ofercie i przeliczonego według wzoru opisanego w 
tabeli powyżej.  
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Zamawiający zastrzega, że przez „Termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od 
standardu” należy rozumieś skrucenie wszystkich czasów określonych w godzinach, 
o których mowa w tabeli punktu 3.6 niniejszej SIWZ (tj. w wymaganiach dotyczących 
standardu zimowego utrzymania dróg ZUD), jednak nie więcej niż maksymalnie o 1,5 
godziny. Jeżeli wykonawca zaoferuje skrócenie terminów o więcej niż 1,5 godnicy otrzyma 
ilość punktów jak dla okresu 1,5 godziny. Wykonawca może oświadczyć, że nie oferuje 
skrócenia terminów przez co rozumie się że zobowiązuje się wykonywać zamówienie w 
terminach określonych w SIWZ. Oferta wykonawcy, który zaoferuje terminu 
dopuszczalnych odstępst dłuższy niż maksymalne terminy określone w tabeli punktu 3.6 
niniejszej SIWZ będzie odrzucona z niniejszego postępowania, jako niezgodna z treścią 
niniejszej SIWZ. 

20.6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z 
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa łączna liczba punktów wyznaczy 
najkorzystniejszą ofertę. 

20.7. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w niniejszej SIWZ i zostanie oceniona 
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

20.8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, 
zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną 
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

20.9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 
 
 

 

21. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 
wyborze oferty w celu zawarcia umowy: 

 
 

21.1. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

21.2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia zmawiający żąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel 
działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z 
nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania 
konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 
wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 
członków do czasu wykonania zamówienia. 

21.3. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

21.4. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru zamawiającego stanowiącego załącznik nr 6 do 
niniejszej SIWZ. 

21.5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 
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21.6. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega 
wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 

 
 

 

22. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy: 

 
 

22.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia,                        
w wysokości 5,0 % maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z 
umowy. 

22.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 roku, poz. 359). 

22.3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 
148 ust. 2 ustawy PZP. 

22.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na konto Starostwa 
Powiatowego w Zakopanem: Podhalański Bank Spółdzielczy Oddział Zakopane numer 
rachunku: 31 8821 0009 0000 0000 1225 0009. 

22.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej zamawiający przechowa je na 
oprocentowanym rachunku bankowym. 

22.6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że 
bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie 
maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie 
zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy 
zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione 
czy nie. 

22.7. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, 
zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

22.8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 
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23. Wymagania i informacje dotyczące umowy o podwykonawstwo: 
 

 

22.1. Zamawiający działając na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez 
wykonawcę (w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ) części 
zamówienia, których wykonanie zamierza  powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
wykonawcę (o ile są znani na etapie składania oferty) firm podwykonawców. 

22.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest 
obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

22.3. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

22.4. Postanowienia punktu 23.2 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
22.5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 
 

 

24. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
 

 

24.1. Zamawiający informuje, że wymaga od wykonawcy aby zawarł z zamawiającym umowę w 
sprawie niniejszego zamówienia publicznego pod rygorem nieważności w formie pisemnej 
na warunkach szczegółowo określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do 
niniejszej SIWZ. 

24.2. Zamawiający informuje, że w projekcie umowy (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) 
zawarł istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 
zawieranej umowy, które w szczególności dotyczące: 
1) Opisu przedmiotu zamówienia, 
2) Warunków związanych z realizacją, wykonaniem przedmiotu umowy, 
3) Wysokość kar umownych z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
4) Warunki zamiany umowy, 
5) Warunków płatności, 
6) Warunków rozwiązania i odstąpienia od umowy. 

24.3. Złożenie oferty przetargowej a tym samym przyjęcie warunków przetargu przez wykonawcę 
jest równoznaczne z akceptacją, przyjęciem postanowień projektu umowy proponowanych 
przez zamawiającego. 

24.4. Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich 
PLN. 
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25. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
w toku postępowania o udzielenie zamówienia: 

 
 

25.1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z dnia 16 października 2018 roku, poz. 1986 ze zm.), 
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. 

25.2. 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. 

25.3. Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 
3) odrzucenia oferty odwołującego, 
4) opisu przedmiotu zamówienia, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

25.4. 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. 

25.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w 
postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

25.6. 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 przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

25.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie na podstawie punktu 25.3 SIWZ.. 

25.8. 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 punkcie 25.6 zdanie drugie niniejszej SIWZ, albo w terminie 10 dni – jeżeli 
zostały przesłane w inny sposób. 

25.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 

25.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 25.8 i 25.9 niniejszej SIWZ 
wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
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staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę 
jego wniesienia. 

25.11. Przepisy dotyczące odwołania i skargi zostały szczegółowo uregulowane w dziale VI 
postanowieniami art. 179 – 198g ustawy PZP. 

 
 

 

26. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

 
 

26.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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: 
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Tatrzański, ulica 

Chramcówki 15, 34-500 Zakopane, kontakt: telefon (+48 18) 20-239-14, fax (+48 18) 
20-17-104, adres e-mail: sekretariat@tatry.pl;  

 inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Zakopanem  jest 
Pan Rafał Dobrowolski, kontakt: telefon (+48 18) 20-239-61, adres e-mail: 
iod@powiat.tatry.pl; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe 
utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym 
utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 
2019/2020”, znak sprawy: ZP.272.5.2019, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego; 

 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 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity. 
Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 roku, poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 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; 

 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 publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
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− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych 
osobowych1; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO2;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy RODO; 

 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.  

26.2. Ponadto zamawiający informuje, że wykonawca ubiegając się o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków 
formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą 
m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny 
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i 
od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny 
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba 
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 
RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których 
mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

26.3. W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 
z udziałem wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany 
do złożenia w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

 
 

 

27. Zestawienie załączników: 
 

 

22.6. Integralną część niniejszej SIWZ stanowią: 
1) Załącznik Nr 1 – wzór formularza oferty przetargowej, 

                                           
1 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. 
2 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. 
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2) Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, 

3) Załącznik Nr 3 – wzór wykazu wykonanych usług, 
4) Załącznik Nr 4 – wzór wykazu sprzętu przewidzianego do wykonywania zamówienia, 
5) Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, 
6) Załącznik Nr 6 – projekt umowy, 
7) Załącznik Nr 7 – mapa – drogi Powiatu Tatrzańskiego (podział Zadań), 
8) Załącznik Nr 8 – wzór wniosku dot. „dopuszczalnych odstępstw od standardów”. 

 
 
 
 

Niniejszą SIWZ zatwierdzam: 
 
Zakopane, dnia 04 lipca 2019 roku 
     

 
 

STAROSTA TATRZAŃSKI 
 
 

mgr inż. Piotr Bąk 
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Załacznik nr 1 do SIWZ 

FORMULARZ 
OFERTY PRZETARGOWEJ 

 

OFERTA DLA 
 

Starostwo Powiatowe w Zakopanem 
ul. Chramcówki 15 
34-500 Zakopane 

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych na: „Zimowe 
utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie zimowym 2019/2020”  

1. DANE WYKONAWCY: 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: …………………….…..…..….. 

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

Wykonawca/Wykonawcy: 

Nazwa: .……………………………………………………………………………………………………………….. 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………. 

ul./nr: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

kod/miejscowość/województwo: ……………………………………………………………………………………. 

NIP: …………………………………………………………………………………….………………………………. 

REGON: ………………………………………………………………………………………..………….………….. 

KRS/CEiDG: ……………………………………………………..…………………………………..……..………… 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: ……………………………………………………………. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

telefon: …………………………………………………......................................................................................... 

faks: ………………………………………………………………………………….…………………………………. 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………..…………… 

www: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): ……………………………………………………….. 

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

2. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
Oferuję wykonanie zamówienia pn. „Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych 
związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w sezonie 
zimowym 2019/2020” w szczegółowym zakresie objętym przedmiotem postępowania określonym w 
punkcie 3 przedmiotowej SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu. 
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Zadanie – nr 1 
3.1. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia Zadania nr 1 określonego w 
punkcie 3 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za łączną CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO *: 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA 
 

……………..…… , … zł brutto 

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek 
VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją 
usługi będącej przedmiotem niiniejszego postępowania zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: 

I. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg 

Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 
odcinka 

[km] 

Pow. 
jezdni 

[tys. m2] 
Standard 

Wartość dobowego 
utrzymanie drogi 

[zł brutto] 

1656K 
ul. Powstańców Śląskich – 

jezdnia i parking oraz Estakada 
Północna 

1,970 26,45 I ………………… zł 

1656K ul. Powstańców Śląskich                             
Estakada Południowa - deptak 0,420 3,60 III ………………… zł 

Droga wew. 
Od ul. Chramcówki do ul. 
Szymony i parkingi przy 

siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Zakopanem 

0,510 7,26 II ………………… zł 

Droga wew. 
Od ul. Gładkie – droga nad 
Szpitalem Specjalistycznym 

Chorób Płuc 
0,165 0,495 II ………………… zł 

1648K ul. Balzera w m. Zakopane 5,200 38,48 I ………………… zł 

1648K Zakopane - Wierch Porońca 9,600 52,80 I ………………… zł 

1649K Łysa Polana - Morskie Oko 1,500 9,00 II ………………… zł 

1649K Łysa Polana - Morskie Oko 6,890 41,34 III ………………… zł 

Razem wartość dobowego utrzymania wymienionych dróg: ………..……… zł 

II. Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników 

Wartość brutto jednokrotnej usługi sprzętowej polegającej na załadunku i 
wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego w rejonie chodników wszystkich 

dróg wchodzących w zakres niniejszego zadania: 
………..……… zł 

III. Pozimowe sprzątanie dróg 

Wartość brutto pozimowego sprzątania dróg: ………..……… zł 

Oferowane powyżej ceny jednostkowe zimowego utrzymania dróg, dają maksymalną łączną cenę 
za cały sezon zimowy 2019/2020 w zakresie Zadania – nr 1, o której mowa wyżej zgodnie z 

poniższym zestawieniem: 
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I. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg Wartość brutto za cały 
sezon zimowy 

Wartość łączna dobowego utrzymania dróg (zgodnie z wyliczeniami 
kolumny razem powyższej tabeli) x 120 dób zimowego utrzymania 
(przewidywana maksymalna ilość dób świadczonej usługi) 
 

………………………… zł brutto x 120 dób = 
 

…………………… zł 

II. Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników Wartość brutto za cały 
sezon zimowy 

Wartość brutto jednokrotnej usługi sprzętowej polegającej na 
załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego w rejonie 
chodników wszystkich dróg wchodzących w zakres niniejszego 
zadania x 3 (przewidywana maksymalna ilość wywozów) 
 

………………………… zł brutto x 3 wywozy = 
 

…………………… zł 

III. Pozimowe sprzątanie dróg Wartość brutto za cały 
sezon zimowy 

Wartość łączna pozimowego jednokrotnego sprzątania dróg (zgodnie 
z wyliczeniami powyższej tabeli) …………………… zł 

IV.  Pozostawianie w gotowości do świadczenia usługi 
zimowego utrzymania dróg 

Wartość brutto za cały 
sezon zimowy 

Pozostawanie w gotowości do świadczenia usługi zimowego 
utrzymania dróg (za które przysługuje wykonawcy wynagrodzenie w 
wysokości 25% łącznego dobowego utrzymania drogi zgodnie z 
wyliczeniami kolumny razem powyższej tabeli) x 30 dni (przewidywana 
maksymalna ilość dni pozostawania w gotowości do świadczenia usługi)  
 

………………………… zł brutto x 30 dni = 
 

…………………… zł 

4.1. TERMIN SKRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH ODSTĘPSTW OD STANDARDU: 
Określam termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu wykonanej usługi będącej 
przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego, o których mowa w tabeli punktu 3.6 przedmiotowej 
SIWZ (tj. w wymaganiach dotyczących standardu zimowego utrzymania dróg ZUD): 

TERMIN SKRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH 
ODSTĘPSTW OD STANDARDU 

1.  Oświadczam, że nie oferuję 
skrócenia terminów * 

2.  Oświadczam, że oferuję skrócenia 
terminów do ………. godzin * 

* Niepotrzebne skreślić 
Nr telefonu, pod którym osoba kierująca akcją ZUD ze strony wykonawcy dyżurować będzie przez 
24h/dobę: ………………………………… 

Nr faksu czynnego 24h/dobę za pomocą, którego odbywać się będzie komunikacja pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą: ………………………………… 

Adres poczty e-mail za pomocą, którego odbywać się będzie komunikacja pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą: ………………………………… 
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Zadanie – nr 2 
3.2. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia Zadania nr 2 określonego w 
punkcie 3 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za łączną CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO *: 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA 
 

……………..…… , … zł brutto 

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek 
VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją 
usługi będącej przedmiotem niiniejszego postępowania zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: 

I. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg 

Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 
odcinka 

[km] 

Pow. 
jezdni 

[tys. m2] 
Standard 

Wartość dobowego 
utrzymanie drogi 

[zł brutto] 

1653K Szaflary - Ząb 3,503 19,30 II ………………… zł 

1654K Ząb - Ratułów - Ciche- 
Chochołów 1,160 6,860 II ………………… zł 

1651K Czarny Dunajec - Poronin 7,347 52,80 II ………………… zł 

1650K Biały Dunajec - Bukowina 
Tatrzańska 4,250 16,55 II ………………… zł 

Razem wartość dobowego utrzymania wymienionych dróg: ………..……… zł 

II. Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników 

Wartość brutto jednokrotnej usługi sprzętowej polegającej na załadunku i 
wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego w rejonie chodników wszystkich 

dróg wchodzących w zakres niniejszego zadania: 
………..……… zł 

III. Pozimowe sprzątanie dróg 

Wartość brutto pozimowego sprzątania dróg: ………..……… zł 

Oferowane powyżej ceny jednostkowe zimowego utrzymania dróg, dają maksymalną łączną cenę 
za cały sezon zimowy 2019/2020 w zakresie Zadania – nr 1, o której mowa wyżej zgodnie z 

poniższym zestawieniem: 

I. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg Wartość brutto za cały 
sezon zimowy 

Wartość łączna dobowego utrzymania dróg (zgodnie z wyliczeniami 
kolumny razem powyższej tabeli) x 120 dób zimowego utrzymania 
(przewidywana maksymalna ilość dób świadczonej usługi) 
 

………………………… zł brutto x 120 dób = 
 

…………………… zł 

II. Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników Wartość brutto za cały 
sezon zimowy 
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Wartość brutto jednokrotnej usługi sprzętowej polegającej na 
załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego w rejonie 
chodników wszystkich dróg wchodzących w zakres niniejszego 
zadania x 3 (przewidywana maksymalna ilość wywozów) 
 

………………………… zł brutto x 3 wywozy = 
 

…………………… zł 

III. Pozimowe sprzątanie dróg Wartość brutto za cały 
sezon zimowy 

Wartość łączna pozimowego jednokrotnego sprzątania dróg (zgodnie 
z wyliczeniami powyższej tabeli) …………………… zł 

IV.  Pozostawianie w gotowości do świadczenia usługi 
zimowego utrzymania dróg 

Wartość brutto za cały 
sezon zimowy 

Pozostawanie w gotowości do świadczenia usługi zimowego 
utrzymania dróg (za które przysługuje wykonawcy wynagrodzenie w 
wysokości 25% łącznego dobowego utrzymania drogi zgodnie z 
wyliczeniami kolumny razem powyższej tabeli) x 30 dni (przewidywana 
maksymalna ilość dni pozostawania w gotowości do świadczenia usługi)  
 

………………………… zł brutto x 30 dni = 
 

…………………… zł 

4.2. TERMIN SKRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH ODSTĘPSTW OD STANDARDU: 
Określam termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu wykonanej usługi będącej 
przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego, o których mowa w tabeli punktu 3.6 przedmiotowej 
SIWZ (tj. w wymaganiach dotyczących standardu zimowego utrzymania dróg ZUD): 

TERMIN SKRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH 
ODSTĘPSTW OD STANDARDU 

1.  Oświadczam, że nie oferuję 
skrócenia terminów * 

2.  Oświadczam, że oferuję skrócenia 
terminów do ………. godzin * 

* Niepotrzebne skreślić 
Nr telefonu, pod którym osoba kierująca akcją ZUD ze strony wykonawcy dyżurować będzie przez 
24h/dobę: ………………………………… 

Nr faksu czynnego 24h/dobę za pomocą, którego odbywać się będzie komunikacja pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą: ………………………………… 

Adres poczty e-mail za pomocą, którego odbywać się będzie komunikacja pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą: ………………………………… 

 

http://www.powiat.tatry.pl/
mailto:zp@powiat.tatry.pl


 
 

 
- 47 - 

STAROSTWO  POWIATOWE  W  ZAKOPANEM 
 ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane 

 tel. (+48 18) 20-17-100    http://www.powiat.tatry.pl 
 fax (+48 18) 20-17-104  e-mail: zp@powiat.tatry.pl    

Znak sprawy: ZP.272.5.2019 

 

Zadanie – nr 3 
3.3. ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO: 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia Zadania nr 3 określonego w 
punkcie 3 SIWZ do udziału w niniejszym postępowaniu za łączną CENĘ OFERTOWĄ BTUTTO *: 

ŁĄCZNA CENA OFERTOWA 
 

……………..…… , … zł brutto 

Powyższa łączna cena ofertowa zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek 
VAT, który na datę złożenia oferty wynosi .............. %. 
* CENA OFERTOWA BRUTTO stanowi całkowite maksymalne łączne wynagrodzenie należne wykonawcy w związku z realizacją 
usługi będącej przedmiotem niiniejszego postępowania zgodnie z postanowieniami SIWZ. 

Na wynagrodzenie, o którym mowa wyżej w szczególności składa się wynagrodzenie za: 

I. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg 

Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 
odcinka 

[km] 

Pow. 
jezdni 

[tys. m2] 
Standard 

Wartość dobowego 
utrzymanie drogi 

[zł brutto] 

1650K Biały Dunajec - Bukowina 
Tatrzańska 2,650 10,32 II ………………… zł 

1647K Gronków - Bukowina Tatrzańska 12,010 62,40 I ………………… zł 

1641K Łapsze Wyżne - Jurgów 4,260 23,71 II ………………… zł 

Razem wartość dobowego utrzymania wymienionych dróg: ………..……… zł 

II. Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników 

Wartość brutto jednokrotnej usługi sprzętowej polegającej na załadunku i 
wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego w rejonie chodników wszystkich 

dróg wchodzących w zakres niniejszego zadania: 
………..……… zł 

III. Pozimowe sprzątanie dróg 

Wartość brutto pozimowego sprzątania dróg: ………..……… zł 

Oferowane powyżej ceny jednostkowe zimowego utrzymania dróg, dają maksymalną łączną cenę 
za cały sezon zimowy 2019/2020 w zakresie Zadania – nr 1, o której mowa wyżej zgodnie z 

poniższym zestawieniem: 

I. Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg Wartość brutto za cały 
sezon zimowy 

Wartość łączna dobowego utrzymania dróg (zgodnie z wyliczeniami 
kolumny razem powyższej tabeli) x 120 dób zimowego utrzymania 
(przewidywana maksymalna ilość dób świadczonej usługi) 
 

………………………… zł brutto x 120 dób = 
 

…………………… zł 

II. Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników Wartość brutto za cały 
sezon zimowy 

Wartość brutto jednokrotnej usługi sprzętowej polegającej na 
załadunku i wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego w rejonie …………………… zł 

http://www.powiat.tatry.pl/
mailto:zp@powiat.tatry.pl


 
 

 
- 48 - 

STAROSTWO  POWIATOWE  W  ZAKOPANEM 
 ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane 

 tel. (+48 18) 20-17-100    http://www.powiat.tatry.pl 
 fax (+48 18) 20-17-104  e-mail: zp@powiat.tatry.pl    

Znak sprawy: ZP.272.5.2019 

chodników wszystkich dróg wchodzących w zakres niniejszego 
zadania x 3 (przewidywana maksymalna ilość wywozów) 
 

………………………… zł brutto x 3 wywozy = 
 

III. Pozimowe sprzątanie dróg Wartość brutto za cały 
sezon zimowy 

Wartość łączna pozimowego jednokrotnego sprzątania dróg (zgodnie 
z wyliczeniami powyższej tabeli) …………………… zł 

IV.  Pozostawianie w gotowości do świadczenia usługi 
zimowego utrzymania dróg 

Wartość brutto za cały 
sezon zimowy 

Pozostawanie w gotowości do świadczenia usługi zimowego 
utrzymania dróg (za które przysługuje wykonawcy wynagrodzenie w 
wysokości 25% łącznego dobowego utrzymania drogi zgodnie z 
wyliczeniami kolumny razem powyższej tabeli) x 30 dni (przewidywana 
maksymalna ilość dni pozostawania w gotowości do świadczenia usługi)  
 

………………………… zł brutto x 30 dni = 
 

…………………… zł 

4.3. TERMIN SKRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH ODSTĘPSTW OD STANDARDU: 
Określam termin skrócenia dopuszczalnych odstępstw od standardu wykonanej usługi będącej 
przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego, o których mowa w tabeli punktu 3.6 przedmiotowej 
SIWZ (tj. w wymaganiach dotyczących standardu zimowego utrzymania dróg ZUD): 

TERMIN SKRÓCENIA DOPUSZCZALNYCH 
ODSTĘPSTW OD STANDARDU 

1.  Oświadczam, że nie oferuję 
skrócenia terminów * 

2.  Oświadczam, że oferuję skrócenia 
terminów do ………. godzin * 

* Niepotrzebne skreślić 
Nr telefonu, pod którym osoba kierująca akcją ZUD ze strony wykonawcy dyżurować będzie przez 
24h/dobę: ………………………………… 

Nr faksu czynnego 24h/dobę za pomocą, którego odbywać się będzie komunikacja pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą: ………………………………… 

Adres poczty e-mail za pomocą, którego odbywać się będzie komunikacja pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą: ………………………………… 
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5. DOKUMENTY: 
Informuję, że zamawiający posiada następujące aktualne oświadczenia lub dokumenty lub może je 
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (j.t. Dz. U. z dnia 17 marca 2017 roku poz. 570 ze zm.): 
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), 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. 
W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 rozporządzenia Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku, poz. 1126 ze zm.), które znajdują się w posiadaniu 
zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 
ustawy PZP, 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. 

Lp Nazwa oświadczenia lub dokumentu 
Postępowanie, do którego zostało złożone  

oświadczenie lub dokument  
bądź adres bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych 

1.   

2.   

3.   

6. OBOWIĄZEK PODATKOWY: 
Oświadczam(y), że zgodnie z postanowieniami art. 91 ust. 3a ustawy PZP oraz punktu 19.4 SIWZ wybór 
niniejszej oferty nie prowadzi* / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. odwrócony podatek VAT). 
* Niepotrzebne skreślić 
Jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego Wykonawcy są zobowiązani 
wypełnić poniższą cześć niniejszego punktu. 

Jednocześnie wskazuję nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, oraz wskazując ich wartość bez kwoty 
podatku: ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
W przypadku jeżeli wybór niniejszej oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, wykonawca składając ofertę cenową (o ktrej mowa na wstępie niniejszego punktu, tj. 
łączną cenę ofertową brutto rozumaną jako maksymalne wynagrodzenie wykonanych usług), wskazuje jej wartość bez kwoty 
podatku. 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. 
7. OŚWIADCZENIA: 
1. Oświadczam(y), że moja oferta spełnia wszystkie wymagania i warunki ustalone w przedmiotowej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
2. Oświadczam(y), że wykonam zamówienie w terminach określonych w punkcie 9 przedmiotowej 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
3. Oświadczam(y), że w cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia, 
4. Oświadczam(y), że zapoznałem się ze SIWZ oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń 

oraz przyjmuję warunki w nich zawarte, 
5. Oświadczam(y), że uważam się za związanego złożoną ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia 

ofert, 
6. Oświadczam(y), że akceptuję, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następi w terminie 30 dni, 
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7. Oświadczam(y), że jestem (mikroprzedsiębiorstwem bądź małym, średnim lub dużym 
przedsiębiorstwem (podać): …………………………………………………………………………………… 
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 roku dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
(Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia 
mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: 
przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i 
których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

8. Wadium do Zadania nr ………...., w wysokości ………..…………….. PLN, zostało wniesione w dniu 
.............................. 2019 roku, w formie: …..……......................................, 

9. Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, 
na następujący rachunek bankowy: …...……………….............................................................................., 

8. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 LUB ART. 14 RODO: 
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 roku 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”: 

Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 
lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 
lub pośrednio pozyskałem 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 (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
9. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
1. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 
2. Zobowiązujemy się do wniesienia najpóźniej w dniu zawarcia umowy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 5,0 % ceny ofertowej brutto w formie ……………………………………, 
3. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

................................................................, e-mail: ………….………....…, tel./fax: ........................………… 

10. PODWYKONAWCY: 
Oświadczam(y), że przy realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania 
przetargowego będę* / nie będę* korzystać z usług podwykonawców. 
* Niepotrzebne skreślić 
W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia zamawiający działając na podstawie art. 36b 
ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę (o ile są znani) firm podwykonawców: 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………., 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………., 
11. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA: 
Oświadczam(y), że niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę zawierają informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być 
ogólnie udostępnione: 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………., 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………., 
W celu wykazania, że powyżej wskazane dokumenty zawierają informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa do oferty załączam: 
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1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………., 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………., 
12. SPIS TREŚCI: 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1. ……………………………………………………………………………………………………………………., 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………., 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………., 
4. ……………………………………………………………………………………………………………………., 
5. ……………………………………………………………………………………………………………………., 
6. ……………………………………………………………………………………………………………………., 
7. …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Oferta (wraz z załącznikami) została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym formularzu ofertowym są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

 

 
 
 
 
 

      ....................................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE  
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych 
Przystępując do postępowania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych 
związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w 
sezonie zimowym 2019/2020” 
Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 

Oświadczam, że na dzień składania ofert  nie podlegam wykluczeniu z postępowania  
i spełniam warunki udziału w postępowaniu 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku 

podstaw wykluczenia, 
2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

1) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 
258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, ze  zm.) 
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

2) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – 
Kodeks karny, 

3) skarbowe, 
4) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolite Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

3. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika 
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 
2, 

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną 
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
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, 

5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki 
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami 
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów, 

6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 
błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub 
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
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pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub 
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że 
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji 
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie 
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, 

10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 
oraz z 2016 r. poz. 437 i 544), 

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o 
zamówienia publiczne, 

12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli 
odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że 
wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

Ponadto zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy w sytuacji: 
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) 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 2015 r. poz. 233, 978, 
1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe zamówienie musi spełniać również warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące: 
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej: 
1) wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonuje, co najmniej jedną usługę kompleksowego zimowego utrzymania 
dróg na drogach o kategorii nie niższej niż powiatowe, która trwała nieprzerwanie przez okres 
całego sezonu zimowego a jej wartość wynosiła minimum 100.000,00 zł brutto (słownie złotych: 
sto tysięcy), 

2) wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje składając ofertę cenową na świadczenie 
usług kompleksowego zimowego utrzymania dróg w zakresie: 
a) Zadania – nr 1: 

– zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – w ilości 3 
sztuk, 

– pług wirowy – w ilości 1 sztuki, 
– pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 2.0 t i 

szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki, 
– samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, 
– ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki. 
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b) Zadania – nr 2: 
– zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – w ilości 2 

sztuk, 
– pług wirowy – w ilości 1 sztuki, 
– pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 2.0 t i 

szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki, 
– samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, 
– ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki. 

c) Zadania – nr 3: 
– zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – w ilości 2 

sztuk, 
– pług wirowy – w ilości 1 sztuki, 
– pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 2.0 t i 

szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki, 
– samochód samowyładowczy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, 
– ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuki. 

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: 
………………………………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 
przez zamawiającego w punkcie 10 przedmiotowej SIWZ polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów: 
1. …………………………………………………………………………………………………………………… 

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………… 

następującym zakresie: ……………………………………………………………………………………….. 
 (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 
 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, 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 zachodzą 
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby 
powołuje się wykonawca 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 
podwykonawcą/ami: ……………………………….…………………………...……………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………….……………… 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
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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. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

 

 
 
 
 
 

      ....................................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

WYKAZ 
WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG 

Przystępując do postępowania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych 
związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w 
sezonie zimowym 2019/2020” 
Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 
Składam wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

1. 

Nazwa (Wykonawcy) podmiotu wykazującego 
spełnianie warunku  

Podmiot, na rzecz którego usługa została 
wykonana  

Elementy, które winna zawierać wykonana 
usługa 

Czy zamówienie dotyczyło wykonania usługi zimowego 
utrzymania dróg na drogach o kategorii nie niższej niż 

powiatowe, która trwała nieprzerwanie przez okres całego 
sezonu zimowego a jej wartość wynosiła co najmniej 

100.000,00 zł brutto? 
TAK / NIE* 

Wartość usługi  

Czas realizacji początek i koniec (d/m/r)  

*   Niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

 

 
 
 
 
 

      ....................................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

WYKAZ 
NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

DOSTĘPNYCH WYKONAWCY USŁUGI 
Przystępując do postępowania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych 
związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w 
sezonie zimowym 2019/2020” 
Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 
Składam wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj. 
sprzętem umożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia. 

Zadanie – nr 1 

Lp Rodzaj / nazwa narzędzi, wyposażenia 
zakładu 

Ilość 
[szt.] Tytuł posiadania 

Dodatkowy opis sprzętu  
nazwa / typ / model / nr 

rejestracyjny itp. 

1. 
Zestaw roboczy: samochód ciężarowy 
wyposażony w pług oraz piaskarkę 3 

Dysponuję (własny)*  
Dysponuję (udostępniony)*  

2. Pług wirowy 1 
Dysponuję (własny)*  

Dysponuję (udostępniony)*  

3. 

Pojazd przeznaczonego do odśnieżania 
chodników o masie nie przekraczającej 
2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 
1,50 m.  

1 
Dysponuję (własny)*  

Dysponuję (udostępniony)*  

4. 
Samochód samowyładowczy o ładow.    
8-28 Mg 2 

Dysponuję (własny)*  
Dysponuję (udostępniony)*  

5. Ładowarka (do załadunku śniegu na 
samochody) 1 

Dysponuję (własny)*  
Dysponuję (udostępniony)*  

Inny dodatkowy (podać) 

6. …  
Dysponuję (własny)*  

Dysponuję (udostępniony)*  

7. …  
Dysponuję (własny)*  

Dysponuję (udostępniony)*  

*   Niepotrzebne skreślić 

Zadanie – nr 2 

Lp Rodzaj / nazwa narzędzi, wyposażenia 
zakładu 

Ilość 
[szt.] Tytuł posiadania 

Dodatkowy opis sprzętu  
nazwa / typ / model / nr 

rejestracyjny itp. 

1. 
Zestaw roboczy: samochód ciężarowy 
wyposażony w pług oraz piaskarkę 2 

Dysponuję (własny)*  
Dysponuję (udostępniony)*  

2. Pług wirowy 1 
Dysponuję (własny)*  

Dysponuję (udostępniony)*  

3. 
Pojazd przeznaczonego do odśnieżania 
chodników o masie nie przekraczającej 
2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 

1 
Dysponuję (własny)*  

Dysponuję (udostępniony)*  
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1,50 m.  

4. 
Samochód samowyładowczy o ładow.    
8-28 Mg 2 

Dysponuję (własny)*  
Dysponuję (udostępniony)*  

5. Ładowarka (do załadunku śniegu na 
samochody) 1 

Dysponuję (własny)*  
Dysponuję (udostępniony)*  

Inny dodatkowy (podać) 

6. …  
Dysponuję (własny)*  

Dysponuję (udostępniony)*  

7. …  
Dysponuję (własny)*  

Dysponuję (udostępniony)*  

*   Niepotrzebne skreślić 

Zadanie – nr 3 

Lp Rodzaj / nazwa narzędzi, wyposażenia 
zakładu 

Ilość 
[szt.] Tytuł posiadania 

Dodatkowy opis sprzętu  
nazwa / typ / model / nr 

rejestracyjny itp. 

1. 
Zestaw roboczy: samochód ciężarowy 
wyposażony w pług oraz piaskarkę 2 

Dysponuję (własny)*  
Dysponuję (udostępniony)*  

2. Pług wirowy 1 
Dysponuję (własny)*  

Dysponuję (udostępniony)*  

3. 

Pojazd przeznaczonego do odśnieżania 
chodników o masie nie przekraczającej 
2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 
1,50 m.  

1 
Dysponuję (własny)*  

Dysponuję (udostępniony)*  

4. 
Samochód samowyładowczy o ładow.    
8-28 Mg 2 

Dysponuję (własny)*  
Dysponuję (udostępniony)*  

5. Ładowarka (do załadunku śniegu na 
samochody) 1 

Dysponuję (własny)*  
Dysponuję (udostępniony)*  

Inny dodatkowy (podać) 

6. …  
Dysponuję (własny)*  

Dysponuję (udostępniony)*  

7. …  
Dysponuję (własny)*  

Dysponuję (udostępniony)*  

*   Niepotrzebne skreślić 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

 

 
 
 
 
 

      ....................................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

OŚWIADCZENIE 
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI  

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
Przystępując do postępowania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych 
związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Powiatu Tatrzańskiego w 
sezonie zimowym 2019/2020” 
Działając w imieniu Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać nazwę i adres Wykonawcy) 
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
(www.powiat.tatry.pl) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuję zamawiającemu 
niniejszed oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.  
Po zapoznaniu się z udostępnionymi przez zamawiającego na stronie internetowej 
informacjami, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP składam oświadczenie, że 
przynależę* / nie przynależę* do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 
1 pkt 23 ustawy PZP. 
* niepotrzebne skreślić 
Przynależę do tej samej grupy kapitałowej z następującymi Wykonawcami będącymi uczestnikami 
niniejszego postępowania przetargowego: 
…………………………………………..…………………………………………………………………………...... 
…………………………………………………………………..………………………………………………..…… 
 ………………………………………………………………..…………………………………………………….… 
……………………………………………………………………..………………………………………………….. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje 
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu. 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 
 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą oraz 
zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji. 

 
 
 
 
 

………………………………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

 

 
 
 
 
 

      ....................................................................................................... 
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

PROJEKT UMOWY 
  

UMOWA 
ZP.273.5.2019 

 
 

Zawarta w dniu .............................. 2019 roku w Zakopanem 
p o m i ę d z y: 

Powiatem Tatrzańskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu mający swą siedzibę                          
w Zakopanem przy ul. Chramcówki 15 w imieniu, którego działają: 
–  Starosta Tatrzański   – Piotr Bąk 
–  Wicestarosta Tatrzański  – Jerzy Zacharko 
za kontrasygnatą Skarbnika Powiatu – Zofii Garbulińskiej 
zwanym dalej „Zamawiającym” 

a: 
Firmą ................................................................................................................................... 
reprezentowaną przez: 
–  ................................................. 
zarejestrowaną w ................................................................................................................ 

REGON: ..............................   NIP ..................................... 
zwaną dalej “ Wykonawcą” 
łącznie zwanych “Stronami“ 
 

W wyniku przeprowadzenia w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.272.5.2019 prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
została zawarta umowa następującej treści: 

 

§1. 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych w niniejszej 

umowie, zgodnie z warunkami ogłoszenia o przetargu nieograniczonym prowadzonym przez 
Zamawiającego, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” oraz 
złożoną przez Wykonawcę ofertą przetargową, do świadczenia usługi, zwanej dalej 
„Usługą”, polegającej na zimowym utrzymaniu niżej wymienionych dróg powiatowych na 
terenie powiatu tatrzańskiego w sezonie zimowym 2019/2020 oraz realizacji innych 
czynności wskazanych w umowie. 

2. Usługa w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych dla Zadania nr 1, nr 2 oraz nr 3 
obejmuje: 
1) Czynności związanych z Zimowym Utrzymaniem Dróg, zwane dalej „ZUD”, 

zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, tj. rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i warunków 
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stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i 
placach (Dz. U. z dnia 24 listopada 2005r. Nr 230, poz. 1960), które polegać będą na:  
a) ośnieżaniu dróg poprzez usuwanie śniegu z: 

-   jezdni i poboczy,  
-   chodników oraz bezpieczników obiektów mostowych,  
-   schodów,  
- zatok postojowych oraz placów manewrowych służących do zawracania 
środków komunikacji publicznej, 
oraz zwalczaniu śliskości zimowej polegające na zapobieganiu i usuwaniu 
wszystkich jej postaci za pomocą materiału uszorstniającego i/lub środków 
chemicznych w ciągu dróg objetych ZUD oraz ww. obiektów 

b) odśnieżaniu wyznaczonych odcinków chodników poprzez usuwanie śniegu 
z nawierzchni chodnika oraz zwalczaniu śliskości zimowej polegające na 
zapobieganiu i usuwaniu wszystkich jej postaci za pomocą materiału 
uszorstniającego i/lub środków chemicznych w ciągu choników objętych 
utrzymaniem, 

c) czynności związane z załadunkiem i wywozem śniegu z pasa drogowego 
w obrębie wszystkich chodników leżących przy drogach powiatowych, 

d) czynności związane z pozimowym sprzątaniem dróg, 
 

ZADANIE nr 1 
 

CZĘŚĆ I Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości dróg 
 

Lp Nr 
drogi Nazwa drogi 

Długość 
odcinka 

[km] 

Pow. 
jezdni 

[tys. m2] 
Standard Uwagi 

1. 1656K 
ul. Powstańców Śląskich – 

jezdnia i parking oraz 
Estakada Północna 

1,970 26,45 I Odśniezanie i wywożenie śniegu 
z chodników na bieżąco  

2. 1656K 
ul. Powstańców Śląskich                             
Estakada Południowa - 

deptak 
0,420 3,60 III 

Ciąg pieszy – (chodnik oraz schody) 
Estakady południowej utrzymywane 

na bieżąco z czasem reakcji 
określonym w standardzie I 

3. Droga 
wew. 

Od ul. Chramcówki do ul. 
Szymony i parkingi przy 

siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Zakopanem 

0,510 7,26 II 
W przypadku wystąpienia opadów 

nocnych odśnieżanie drogi 
i parkingów winno być zakończone 

do godz. 630 

4. Droga 
wew. 

Od ul. Gładkie – droga nad 
Szpitalem Specjalistycznym 

Chorób Płuc 
0,165 0,495 II 

W przypadku wystąpienia opadów 
nocnych odśnieżanie drogi 

i parkingów winno być zakończone 
do godz. 630 

5. 1648K ul. Balzera w m. Zakopane 5,200 38,48 I 
Odcinek do skrzyżowania z drogą 

gminna na Murzasichle 
Parkingi utrzymywane na bieżąco  

6. 1648K Zakopane - Wierch Porońca 9,600 52,80 I 
Odcinek od skrzyżowania na 

Murzasichle. Parkingi utrzymywane 
na bieżąco  

7. 1649K Łysa Polana - Morskie Oko 1,500 9,00 II 
Odcinek od ronda na Łysej Polanie 

do parkingu na Palenicy Białczńskiej 
Pobocza (parkingi) utrzymywane na 

bieżąco  
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8. 1649K Łysa Polana - Morskie Oko 6,890 41,34 III Odcinek od parkingu na Palenicy 
Białczńskiej do Włosienicy 

 

Chodniki na obiektach mostowych (mosty, estakady, przepusty) będących w ciągach 
wyżej wymienionych dróg należy odśnieżać na bieżąco. Oczyszczenie gzymsów, belek 
podporęczowych oraz bezpieczników z zalegającego śniegu należy wykonanć  zaraz po 
ustaniu opadów śniegu.  
Chodniki w ciągach pieszych wyszczególnione do zimowego utrzymania winny być 
odśnieżane na bieżąco, tak by grubość warstwy śniegu nie przekraczała 7 cm i następnie 
posypywane materiałem uszorstniającym. Czasy rozpoczęcia, zakończenia i reakcji na 
poszczególne zjawiska winny być zgodne ze standardami przypisanymi dla drogi, w ciągu 
której znajduje się chodnik.  
Dla ZADANIA nr 1 wyznaczono do odśnieżania następujące chodniki: 
1) droga nr 1656K – ul. Powstańców Śląskich: 

- od km 0+550 do km 1+170 – prawa strona 620 mb x 3 mb, 
- od km 0+470 do km 1+130 – lewa strona 660 mb x 2 mb, 

2) droga nr 1648K – ul. O. Balzera 
- od km 0+770 do km 1+040 – lewa strona 270 mb x 2 mb, 
- od km 3+780 do km 4 +095 – lewa strona 315 mb x 2 mb. 

  
CZĘŚĆ II Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników.  

 

Zakres prac dla Zadania nr 1 obejmuje następujące chodniki: 
1) Droga nr 1656K - ul. Powstańców Śląskich – 1 910,00 mb, 
2) Dorga nr 1648K - ul. O. Balzera w m. Zakopane – 2 750,00 mb, 
3) Droga nr 1648K - ul. O. Balzera w Zakopanem „Cyrhla” – 315,00 mb. 

 

Zmatawiający informuje, że w łącznej cenie ofertowej wykonawca jest zobowiązany 
uwzględnić trzykrotny koszt usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie 
śniegu z obrębu pasa drogowego w rejonie chodników w terminie obowiązywania 
umowy. 
Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników następuje na wezwanie 
zamawiającego. Zamawiający powiadomi wykonawcę o terminie i miejscu podstawienia 
sprzętu za pomocą e-maila lub telefonicznie co zostanie odnotowane przez wykonawcę 
w dzienniku zimowego utrzymania. W informacji o rozpoczęciu wywozu śniegu zamawiający 
określi termin zakończenia robót, w którym śnieg należy wywieźć.  
Po zakończeniu prac związanych z wywozem śniegu należy pisemnie zgłosić 
zamawiającemu wykonanie robót w celu dokonania ich odbioru. 
Miejsce składowania śniegu będzie zlokalizowane staraniem własnym wykonawcy 
z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 
Wykonawca winien również zapewnić pracowników do ręcznego usunięcia i załadunku 
śniegu z miejsc niedostępnych dla ładowarki lub wirnika, a także do prac porządkowych w 
trakcie i po wywozie śniegu. 

 
CZĘŚĆ III Pozimowe sprzątanie dróg powiatowych 

 

http://www.powiat.tatry.pl/
mailto:zp@powiat.tatry.pl


 
 

 
- 63 - 

STAROSTWO  POWIATOWE  W  ZAKOPANEM 
 ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane 

 tel. (+48 18) 20-17-100    http://www.powiat.tatry.pl 
 fax (+48 18) 20-17-104  e-mail: zp@powiat.tatry.pl    

Znak sprawy: ZP.272.5.2019 

Zakres prac obejmuje nawierzchnię jezdni i poboczy, wszystkich chodników w/w dróg,  
chodników oraz bezpieczników obiektów mostowych, schodów, zatok postojowych 
oraz placów manewrowych służacych do zawracania środków komunikacji publicznej, 
w szczególności: 
1) Droga 1656K – ul. Powstańców Śląskich – jezdnia i parking oraz Estakada Północna 

i Estakada Południowa – deptak od skrzyżowania z DW 958 do granicy 
administracyjnej  miasta Zakopane – 1970 mb,  

2) Droga 1648K od skrzyżowania z drogą gminną ul. Droga na Bystre do skrzyżowania 
z drogą gminną w kierunku miejscowości Murzasichle (Brzeziny) – 5 120 mb, 

3) Droga wewnętrzna od ul. Chramcówki do ul. Szymony i parkingi przy siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Zakopanem – 510,00 mb, 

4) Droga wewnętrzna boczna od ul. Gładkie – dojazd do parkingu Szpitala 
Specjalistycznego Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego – 165,00 mb, 

5) Obiekty mostowe w ciągach dróg objętych Zadaniem nr 1. 
 

ZADANIE nr 2 
 

CZĘŚĆ I  Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości dróg 
 

Lp Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 
odcinka 

[km] 

Pow. jezdni 
[tys. m2] Standard Uwagi 

1. 1653K Szaflary - Ząb 3,503 19,30 II  

2. 1654K Ząb - Ratułów - Ciche- 
Chochołów 1,160 6,860 II  

3. 1651K Czarny Dunajec - 
Poronin 7,347 52,80 II  

4. 1650K Biały Dunajec - 
Bukowina Tatrzańska 4,250 16,55 II do ostatnich zabudowań 

w Gliczarowie Dolnym 
 

Chodniki na obiektach mostowych (mosty, estakady, przepusty) będących w ciągach 
wyżej wymienionych dróg należy odśnieżać na bieżąco. Oczyszczenie gzymsów, belek 
podporęczowych oraz bezpieczników z zalegającego śniegu należy wykonanć zaraz po 
ustaniu opadów śniegu. 
W ramach realizacji Zadania wykonawca zobowiązany jest na własny koszt (tj. w ramach 
wynagrodzenia określonego zgodnie z przyjętą ofertą wykonawcy w Umowie o realizację 
usługi zimowego utrzymania dróg) do dostarczenia i ustawienia oraz demontażu zasłon 
przeciwśnieżnych na długości 2800 mb. 

 
CZĘŚĆ II Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników.  

 

Zakres prac dla Zadania nr 2 obejmuje następujące chodniki: 
1) Droga 1651K Czarny Dunajec – Poronin w m. Nowe Bystre – 1 000,00 mb, 
2) Droga 1651K Czarny Dunajec – Poronin w m. Ząb – 200,00 mb, 
3) Droga 1651K Czarny Dunajec – Poronin w m. Suche – 2 980,00 mb, 
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Zmatawiający informuje, że w łącznej cenie ofertowej wykonawca jest zobowiązany 
uwzględnić trzykrotny koszt usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie 
śniegu z obrębu pasa drogowego w rejonie chodników w terminie obowiązywania 
umowy. 
Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników następuje na wezwanie 
zamawiającego. Zamawiający powiadomi wykonawcę o terminie i miejscu podstawienia 
sprzętu za pomocą e-maila lub telefonicznie co zostanie odnotowane przez wykonawcę 
w dzienniku zimowego utrzymania. W informacji o rozpoczęciu wywozu śniegu zamawiający 
określi termin zakończenia robót, w którym śnieg należy wywieźć.  
Po zakończeniu prac związanych z wywozem śniegu należy pisemnie zgłosić 
zamawiającemu wykonanie robót w celu dokonania ich odbioru. 
Miejsce składowania śniegu będzie zlokalizowane staraniem własnym wykonawcy 
z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 
Wykonawca winien również zapewnić pracowników do ręcznego usunięcia i załadunku 
śniegu z miejsc niedostępnych dla ładowarki lub wirnika, a także do prac porządkowych w 
trakcie i po wywozie śniegu. 

 
CZĘŚĆ III Pozimowe sprzątanie dróg powiatowych 

\  

Zakres prac obejmuje nawierzchnię jezdni i poboczy, wszystkich chodników ww dróg,  
chodników oraz bezpieczników obiektów mostowych, schodów, zatok postojowych 
oraz placów manewrowych służacych do zawracania środków komunikacji publicznej, 
w szczególności: 
1) Droga 1651K od km 0+630 do km 1+630 w m. Nowe Bystre (chodnik oraz 

skrzyżowanie w km 1+620) – 1 000,00 mb, 
2) Droga 1651K od km 3+790 do km 3+990 (obręb skrzyżowania z drogami gminnymi 

na Gubałówkę oraz Szaflary wraz chodnikiem lewostronnym (w kierunku ośrodka 
zdrowia w Zębie)  – 200,00 mb, 

3) Droga 1651K od km 5+060 do km 8+040 ( m. Suche do m. Poronin) – 2 980,00 mb, 
4) Obiekty mostowe w ciągach dróg objętych Zadaniem nr 2. 
 
ZADANIE nr 3 

 

CZĘŚĆ I Odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości dróg 
 

Lp Nr drogi Nazwa drogi 
Długość 
odcinka 

[km] 

Pow. jezdni 
[tys. m2] Standard Uwagi 

1. 1650K Biały Dunajec - Bukowina 
Tatrzańska 2,650 10,32 II 

Odcinek od skrzyżowania z 
drogą gminną na oś. Zimni 
do skrzyżowania z drogą 

powiatową 1647K 

2. 1647K Gronków - Bukowina 
Tatrzańska 12,010 62,40 I  

3. 1641K Łapsze Wyżne - Jurgów 4,260 23,71 II  

 

Chodniki na obiektach mostowych (mosty, estakady, przepusty) będących w ciągach 
wyżej wymienionych dróg należy odśnieżać na bieżąco. Oczyszczenie gzymsów, belek 
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podporęczowych oraz bezpieczników z zalegającego śniegu należy wykonanć zaraz po 
ustaniu opadów śniegu. 
Chodniki w ciągach pieszych wyszczególnione do zimowego utrzymania winny być 
odśnieżane na bieżąco, tak by grubość warstwy śniegu nie przekraczała 7 cm i następnie 
posypywane materiałem uszorstniającym. Czasy rozpoczęcia, zakończenia i reakcji na 
poszczególne zjawiska winny być zgodne ze standardami przypisanymi dla drogi, w ciągu 
której znajduje się chodnik.  
Dla ZADANIA nr 3 wyznaczono do odśnieżania następujące chodniki: 
a) droga nr 1647K Gronków – Bukowina Tatrzańska: 

– od km 3+150 do km 3+570 – prawa strona 420 mb x 2 mb, 
 

W ramach realizacji Zadania nr 3 wykonawca zobowiązany jest na własny koszt 
(tj. w ramach wynagrodzenia określonego zgodnie z przyjętą ofertą wykonawcy w Umowie 
o realizację usługi zimowego utrzymania dróg) do dostarczenia i ustawienia oraz demontażu 
zasłon przeciwśnieżnych na długości 500 mb. 
 
CZĘŚĆ II Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników.  
 

Zakres prac dla Zadania nr 3 obejmuje następujące chodniki: 
a) Droga nr 1647K Gronków – Bukowina T. w m. Leśnica – Groń – 1 940,00 mb, 
b) Droga nr 1647K Gronków – Bukowina T. w m. Bukowina T. – 1 680,00 mb, 

 

Zmatawiający informuje, że w łącznej cenie ofertowej wykonawca jest zobowiązany 
uwzględnić trzykrotny koszt usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie 
śniegu z obrębu pasa drogowego w rejonie chodników w terminie obowiązywania 
umowy. 
Wywóz śniegu z pasa drogowego w rejonie chodników następuje na wezwanie 
zamawiającego. Zamawiający powiadomi wykonawcę o terminie i miejscu podstawienia 
sprzętu za pomocą e-maila lub telefonicznie co zostanie odnotowane przez wykonawcę 
w dzienniku zimowego utrzymania. W informacji o rozpoczęciu wywozu śniegu zamawiający 
określi termin zakończenia robót, w którym śnieg należy wywieźć.  
Po zakończeniu prac związanych z wywozem śniegu należy pisemnie zgłosić 
zamawiającemu wykonanie robót w celu dokonania ich odbioru. 
Miejsce składowania śniegu będzie zlokalizowane staraniem własnym wykonawcy 
z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 
Wykonawca winien również zapewnić pracowników do ręcznego usunięcia i załadunku 
śniegu z miejsc niedostępnych dla ładowarki lub wirnika, a także do prac porządkowych w 
trakcie i po wywozie śniegu. 

 
CZĘŚĆ III Pozimowe sprzątanie dróg powiatowych 

 

Zakres prac obejmuje nawierzchnię jezdni i poboczy, wszystkich chodników ww dróg,   
chodników oraz bezpieczników obiektów mostowych, schodów, zatok postojowych 
oraz placów manewrowych służacych do zawracania środków komunikacji publicznej, 
w szczególności: 
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1) Droga nr 1647K od km 2+830 do km 4+770 (m. Leśnica – Groń na długości chodnika) 
– 1940,00 mb, 

2) Droga nr 1647K od km 11+990 do km 13+670 (m. Bukowina Tatrzańska na długości 
chodnika) –1680,00 mb, 

3) Obiekty mostowe w ciągach dróg objętych Zadaniem nr 3. 
 
3. Zamawiający zastrzega, że realizacja usług zimowego utrzymania dróg, o których mowa 

wyżej musi być wykonywana zgodnie z wymaganiami dotyczącymi standardu zimowego 
utrzymania dróg (zwanego dalej „ZUD”), według opisu jak niżej: 

 

 

(*) Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo pisemnie powiadomić zamawiającego 
o braku możliwości zachowania wymaganego standardu i konieczności zastosowania 
„dopuszczalnych odstępstw od standardu”, jednocześnie uzasadniając przyczyny takiego 

St
an

da
rd

 

Opis stanu 
utrzymania dróg dla 
danego standardu 

Czas reakcji  

Dopuszczalne odstępstwa od standardu  
(na podstawie pisemnej zgody *) 

Po ustaniu opadów: Od stwierdzenia 
wystąpienia zjawiska 

I 
Jezdnia i pobocze 
odśnieżane na całej 
szerokości. 
Jezdnia posypywana na 
całej długości. 

Rozpoczęcie akcji: 
niezwłocznie po wystąpieniu 
opadów śniegu, bądź innego 
zjawiska wymienionego w 
odstępstwach. 
  
Zakończenie akcji: 
nie później niż 2 godziny po ustaniu 
opadu śniegu lub od wystąpienia 
innego zjawiska. 

Dotyczy jezdni i poboczy: 
e. śnieg luźny - do 3 godz. 
f. nie dopuszcza się 

występowania zasp śnieżnych 
Dotyczy jezdni: 

g. śnieg zajeżdżony - może 
występować warstwa o 
grubości do 3 cm - do 5 godz. 

h. błoto pośniegowe - do 3 godz. 

  
− gołoledź - do 3 godz. 
− szron - do 3 godz. 
− szadź - do 3 godz. 
− pośniegowa - do 4 godz. 
− lodowica - do 4 godz. 

II 

Jezdnia i pobocze 
odśnieżane na całej 
szerokości. 
Jezdnia posypywana na: 
− skrzyżowaniach z 

drogami na 
odcinkach po 100m z 
każdej strony, 

− odcinkach o 
pochyleniu > 4%, 

− zakrętach drogi 
− przystankach 

autobusowych oraz 
na odcinkach o 
długości 100m przed 
i za przystankiem 

− innych miejscach 
ustalonych przez 
zarządcę drogi 

Rozpoczęcie akcji: 
niezwłocznie po wystąpieniu 
opadów śniegu, bądź innego 
zjawiska wymienionego w 
odstępstwach. 
  
Zakończenie akcji: 
nie później niż 3 godziny po ustaniu 
opadu śniegu lub od wystąpienia 
innego zjawiska. 

Dotyczy jezdni i poboczy: 
e. śnieg luźny - do 4 godz. 
f. zaspy, języki śniegowe 

lokalnie - do 4 godz. 
Dotyczy jezdni: 

g. śnieg zajeżdżony - może 
występować warstwa o 
grubości do 3 cm - do 6 godz. 

h. błoto pośniegowe - do 5 godz. 

W miejscach wyznaczonych: 
− gołoledź - do 4 godz. 
− pośniegowa - do 5 godz. 
− lodowica - do 5 godz. 
− inne rodzaje śliskości - 

do 5 godz. 

III 

Jezdnia zaśnieżona. 
Prowadzi się 
interwencyjne odśnieżanie 
w zależności od potrzeb.  
Rozpoczęcie robót 
następuje do 2 godziny od  
wydania dyspozycji przez 
Zamawiającego, 
Wykonawca winien 
odśnieżyć drogę na całej 
szerokości (jezdnia i 
pobocze) i po odśnieżeniu 
posypać jezdnię w 
miejscach ustalonych 
przez zarządcę drogi 

Rozpoczęcie akcji: 
Na telefoniczne zgłoszenie 
konieczności interwencji po 
uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Zakończenie akcji: 
Po ukończeniu działań związanych 
interwencją. 

f. luźny – występuje 
g. zajeżdżony - występuje  
h. nabój śnieżny - występuje 
i. zaspy - występują do 48 

godz., 
j. dopuszcza się przerwy w 

komunikacji do 24 godz. 

W miejscach wyznaczonych: 
− wszystkie rodzaje 

śliskości po odśnieżeniu  
do 8 godz. lub do 6 
godz. od momentu 
wydania dyspozycji 
przez Zamawiającego 
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stanu. Wówczas zamawiający może wyrazić zgodę na wskazane w tabeli odstępstwa. 
Wszystkie ustalenia dotyczące zastosowania „dopuszczalnych odstępstw od standardu” 
wymagają formy pisemnej z podaniem na jakiej drodze (odcinku drogi), w jakim dniu 
i w jakich godzinach oraz z jakiego powodu nie może być spełniony standard. Zgoda 
zamawiającego na zastosowanie „dopuszczalnego odstępstwa od standardu” potwierdzona 
pisemnie (faks, e-mail) nie powoduje naliczania kar za daną dobę utrzymania. Wzór wniosku 
w sprawie „dopuszczalnych odstępstw od standardu” stanowi załącznik nr 8 do niniejszej 
SIWZ. 
Brak pisemnej zgody zamawiającego na wydłużenie doprowadzenia drogi (odcinka drogi) do 
wymaganego standardu (na zastosowanie „dopuszczalnych odstępstw od standardu”) lub 
brak zachowania wymaganego stanu utrzymania drogi (albo przekroczenia w zakresie 
„dopuszczalnych odstępstw od standardu”) skutkują niezaliczeniem przez zamawiającego 
danej doby utrzymania. 
Uwaga: Dopuszczalne odstępstwo od standardu należy rozumieć w taki sposób, że czas 
podany w odstępstwie jest czasem całkowitym odpowiednio od przystąpienia do utrzymania  
lub wystąpienia zjawiska (czas nie podlega sumowaniu z czasem podstawowej reakcji 
określonej w poszczególnym standardzie). 
Wszystkie mosty leżące w ciągach wyżej wymienionych dróg, w zakresie jezdni, ciągów 
pieszych, pieszo – rowerowych, bezpieczników i gzymsów winny być odśnieżane na bieżąco. 
Odśnieżanie mostów, wiaduktów i estakad odbywa się równocześnie z pracami 
prowadzonymi na ciągu drogowym. Śnieg zalegający jezdnie jest spychany na krawędź 
jezdni i chodniki, poza bariery ochronne. Na obiektach mostowych miejsca niedostępne dla 
jednostek sprzętowych winny być odśnieżane ręcznie. Niedopuszczalne jest zsypywanie 
śniegu na tory kolejowe, drogi, place itp. Należy udrożnić urządzenia odwadniające 
obiektów mostowych i wiaduktów. Prędkość odśnieżania powinna być tutaj obniżona 
w stosunku do prędkości odśnieżania na drogach. Wywożenie śniegu z dróg 
przebiegających przez miasta i inne obszary zabudowane, na terenie których występuje 
droga o przekroju ulicznym (krawężniki, chodniki) oraz z innych miejsc ustalonych przez 
zamawiającego odbywa się na polecenie Kontrolującego, w przypadku zalegania dużej ilości 
śniegu na chodnikach uniemożliwiających poruszanie się pieszych. Po usunięciu śniegu 
tereny oczyszczone należy posypać materiałem uszorstniającym. Śnieg należy wywozić 
w miejsca uzgodnione z władzami lokalnymi. 

4. W ramach realizacji Usługi w zakresie pozimowego sprzątania dróg (odcinków dróg), 
o których mowa wyżej, Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) mechanicznego i ręcznego usunięcia z powierzchni jezdni i chodników zanieczyszczeń 

(zamiatarka drogowa), 
2) zebrania wszystkich zanieczyszczeń oraz śmieci z pozostałej części pasa drogowego, 

tj. chodników, poboczy, kap chodnikowych i bezpieczników mostowych oraz ich 
wywiezienia, 

3) mechanicznego oraz ręcznego usunięcia zanieczyszczeń z deptaka estakady 
południowej ulicy Powstańców Śląskich. 

5. W przypadku pozostawienia zebranych zanieczyszczeń pochodzących ze sprzątania 
chodników przez właścicieli posesji (posiadaczy) przyległych do pasa drogowego, 
wykonawca musi je zebrać i wywieźć w odpowiednie miejsce (zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami w zakresie gospodarowania odpadami). 
6. Zebranie i wywiezienie zanieczyszczeń oraz śmieci nastąpi przy użyciu sprzętu i transportu 

Wykonawcy. 
7. W interesie wykonawcy pozostaje znalezienie odpowiedniego miejsca do wywiezienia 

i składowania zebranych zanieczyszczeń i śmieci. Za wszelkie roszczenia z tytułu 
nienależytego składowania zebranego materiału odpowiada wyłącznie wykonawca. 

8. Realizacja usługi w zakresie pozimowego sprzątania dróg nastąpi na wezwanie 
wamawiającego. Zamawiający powiadomi wykonawcę o terminie rozpoczęcia realizacji 
usługi w zakresie pozimowego faksu sprzątania dróg za pomocą, e-maila lub telefonicznie 
co zostanie odnotowane w dzienniku zimowego utrzymania w celu potwierdzenia przez 
zamawiającego.  

9. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania pozimowego sprzątania dróg w ciągu 5 
dni od dnia powiadomienia go przez zamawiającego i jednocześnie do poinformowania 
mieszkańców o planowanym terminie wykonania robót porzadkowych. W informacji o 
rozpoczęciu pozimowego sprzątania dróg zamawiający określi nieprzekraczalny termin 
zakończenia robót.  

10. Niezwłocznie po wykonaniu Usługi w zakresie pozimowego sprzątania dróg Strony 
przystąpią do jego protokolarnego odbioru. 

11. Wykonawca zapewni w swoim zakresie odpowiedni sprzęt, umożliwiający wykonanie 
zamówienia w przedmiotowym zakresie. 

 
§ 2. 

1. Realizacja Usługi w zakresie ZUD obejmuje sezon zimowy 2019/2020, tj. okres od dnia          
01 październiuka 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku. 

2. Realizacja Usługi w zakresie pozimowego sprzątania dróg musi nastąpić w ciągu 20 dni od 
dnia przystąpienia Wykonawcy do sprzątania. W przypadku wystąpienia dogodnych 
warunków atmosferycznych Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia rozpoczęcia 
sprzątania przed 30 kwietnia 2020 roku. 

3. Pozimowe sprzątanie zostanie zakończone nie później niż 20 maja 2020 roku. Za datę 
zakończenia pozimowego sprzątania Strony przyjmują datę pisemnego zgłoszenia 
Zamawiającemu przez Wykonawcę wykonania Usługi w tym zakresie. 

4. Realizacja Usługi w zakresie załadunku i wywozu śniegu z obrębu pasa drogowego w rejonie 
chodników w sezonie zimowym 2019/2020, następować będzie na pisemne wezwanie 
Zamawiającego. 

5. Realizacja Usługi w zakresie dostarczenia i ustawienia zasłon przeciwśnieżnych nastąpi do 
dnia 15 listopada lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego za pomocą faksu, 
e-maila lub telefonicznie, co zostanie odnotowane w dzienniku zimowego utrzymania w celu 
potwierdzenia przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ustawionych przez siebie zasłon 
przeciwśnieżnych w okresie końcowym sezonu zimowego tj. od 15 do 30 marca lub w innym 
terminie wskazanym przez Zamawiającego na piśmie. 

 

§ 3. 
Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami i 
dokumentacją, które są niezbędne do wykonania Usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy 
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bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i nie 
wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 4. 
1. Świadczenie przez Wykonawcę Usługi następować będzie przy użyciu minimum: 

1) Zadanie – nr 1: 
a) zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – 

w ilości 3 sztuk, 
b) pług wirowy – w ilości 1 sztuki, 
c) pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 

2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki, 
d) samochód samowyładowy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, 
e) ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuk. 

2) Zadanie – nr 2: 
a) zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – 

w ilości 2 sztuk, 
b) pług wirowy – w ilości 1 sztuki, 
c) pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 

2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki, 
d) samochód samowyładowy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, 
e) ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuk. 

3) Zadanie – nr 3: 
a) zestaw roboczy: samochód ciężarowy wyposażony w pług oraz piaskarkę – 

w ilości 3 sztuk, 
b) pług wirowy – w ilości 1 sztuki, 
c) pojazdu przeznaczonego do odśnieżania chodników o masie nie przekraczającej 

2.0 t i szerokości roboczej lemiesza max. 1,50 m. – w ilości 1 sztuki, 
d) samochód samowyładowy o ładowności 8-28 Mg – w ilości 2 sztuk, 
e) ładowarka (do załadunku śniegu na samochody) – w ilości 1 sztuk. 

2. Przy realizacji usługi w zakresie określonym w ust. 1 Wykonawca musi dysponować 
jednostkami sprzętowymi podanymi w ust. 1 jako minimum, jednakże w interesie 
Wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilości jednostek sprzętowych oraz osób, która 
zapewni wykonanie Usługi zgodnie z Umową (np. w przypadku awarii jednostki lub silnych i 
długotrwałych opadów śniegu). Wykonawca winien dysponować pługami odśnieżnymi z 
lemieszami zarówno stalowymi jak i gumowymi (z tworzywa sztucznego) i dostosowywać 
użycie sprzętu do panujących warunków - tak aby zachować wymagany standard utrzymania 
oraz nie powodować uszkodzeń infrastruktury drogowej. 

3. Przy realizacji usługi w zakresie pozimowego sprzątania dróg Wykonawca zapewni 
odpowiedni sprzęt (co do jakości i ilości), który umożliwi prawidłową realizację Usługi w tym 
zakresie. 

4. W przypadku uszkodzenia lub awarii jednostki sprzętowej Wykonawca zobowiązuje się do 
jej natychmiastowej podmiany lub naprawy. 

5. Każdy pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien 
zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 
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z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) być wyposażony i wysyłać żółte sygnały błyskowe – 
ostrzegawcze sygnały świetlne błyskowe barwy żółtej samochodowej, widoczne ze 
wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza 
i niepowodujące oślepiania innych uczestników ruchu oraz odpowiadające odpowiednim 
warunkom opisanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (j.t. 
Dz.U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.). Natomiast części urządzeń zamontowanych na 
pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny być oznakowane pasami barwy na 
przemian białej i czerwonej oraz oświetlone zgodniez warunkami określonymi w § 39 wyżej 
wymienionego rozporządzenia. 

6. Ponadto sprzęt winien być po bokach oznakowany nazwą wykonawcy widoczną z odległości 
co najmniej 10 metrów przy dobrej przejrzystości powietrza. 

7. Zamawiający zastrzega, że w terminie 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania umowy 
dokona kontroli (przeglądu) jednostek sprzętowych wykazanych w czasie przetargu przez 
wykonawcę, a przeznaczonych do realizacji przedmiotowej umowy, co zostanie 
potwierdzone stosownym protokołem. Na dzień kontroli wykonawca winien przedstawić cały 
wykazany w ofercie sprzęt sprawny, kompletny, uzbrojony, działający i gotowy do 
demonstracji oraz uruchomić każdy z pojazdów i wykazać działanie kompletnego pojazdu 
z uwzględnieniem jego osprzętu (np. pługa, posypywarki). 

8. W trakcie trwania umowy ilość sprzętu przedstawionego do wykonania zadania będzie 
poddawana kontroli. W przypadku stwierdzenia braku danej jednostki sprzętowej w dniu 
przeprowadzanej kontroli zostanie naliczona kara w wysokości 2.000,00 zł za każdą 
brakującą jednostkę. W celu przeprowadzenia kontroli zamawiający ma prawo wymagać od 
wykonawcy sprowadzenia całego sprzętu na plac załadunku materiałów uszarstniających w 
ciągu 1 godziny. 

 

§ 5. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Usługi starannie i niezwłocznie, zgodnie ze sztuką 

i obowiązującymi przepisami prawa, Umową, a także zaleceniami i wskazówkami 
Zamawiającego oraz przy uwzględnieniu swojego doświadczenia w prowadzeniu zimowego 
utrzymania dróg w terenach górskich, w tym przewidywania możliwych skutków wystąpienia 
poszczególnych zjawisk. W szczególności należy zaznaczyć, że w czasie opadów śniegu lub 
wystąpienia innych zjawisk (np. gołoledź, lodowica, śliskość pośniegowa, szadź, szron) 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dróg w wymaganym standardzie w sposób 
ciągły (tj. odśnieżanie i zwalczanie śliskości trwa całą dobę i może zostać poddane kontroli 
przez Zamawiającego o każdej porze dnia i nocy) i zgodnie ze sztuką, zatem czasów 
określonych w odstępstwach dla poszczególnych standardów nie należy traktować jako 
wskazań dla częstotliwości wyjazdów pojazdów do zimowego utrzymania dróg, bowiem to w 
gestii Wykonawcy leży dostosowanie logistyki prowadzonych działań do skali zjawiska. 

2. Wykonawca zapewni organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizacji Usługi. 
3. W szczególności Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt miejsca 

składowe dla sprzętu i materiałów przeznaczonych do realizacji Usługi. 
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4. Składowanie śniegu zebranego podczas realizacji niniejszej umowy leży w gestii 
Wykonawcy, bez ponoszenia z tego tytułu kosztów przez Zamawiającego. Zarówno przy 
wywozie jak i składowaniu śniegu należy uwzględnić zasady ochrony środowiska. 

5. Do zwalczania i zapobiegania śliskości zimowej należy zastosować materiały zgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa. 

6. Materiał uszorstniający nie może zawierać zanieczyszczeń obcych uniemożliwiających jego 
równomierne rozrzucenie przy użyciu piaskarek oraz ziaren spłaszczonych jak i o kształtach 
nieregularnych, które mogą niszczyć opony samochodowe. 

7. W gestii Wykonawcy leży dobór rodzaju a także ilość materiału niezbędnego do zwalczenia 
śliskości i utrzymania odpowiednich standardów. 

8. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących 
przeszkodzić prawidłowemu świadczeniu Usługi. 

 
§ 6. 

1. W dniu zawarcia umowy Wykonawca otrzyma dziennik zimowego utrzymania dróg, w którym 
będzie prowadził zapis realizowanych prac w ramach Usługi w zakresie ZUD. W dzienniku 
muszą być zamieszczane, co najmniej zapisy o: dacie, temperaturze powietrza i warunkach 
atmosferycznych w czasie wyjazdu samochodu do zimowego utrzymania na drogę oraz 
powrotu do bazy (z podaniem godziny i minut), godzinach z minutami i miejscu pracy sprzętu 
(należy podać godzinę z minutami wyjazdu sprzętu z określeniem miejsca pracy oraz 
godzinę z minutami powrotu sprzętu do bazy) z rozróżnieniem nazw i numerów 
rejestracyjnych użytych pojazdów, zastosowanych materiałach do zwalczania śliskości oraz 
ilości każdorazowo wysypanych materiałów, stanie utrzymania dróg i utrudnieniach. Ponadto 
w przypadku wyjazdu zgłoszonego przez pracownika Zamawiającego oraz służby 
powiatowe, miejskie, gminne (Policja, Straż Pożarna, przedstawiciel miasta, gminy lub wsi – 
np. sołtys) należy w uwagach zaznaczyć, że był to wyjazd interwencyjny związany z 
określonym zjawiskiem (np. duża ilość śniegu, nieprzejezdność, śliskość, wypadek drogowy, 
pożar), zgłoszonym przez określoną osobę (np. pracownik Zamawiającego, dyżurny Policji, 
Straży Pożarnej, wójt, sołtys, dyżurny Straży Miejskiej lub Gminnej) - z podaniem 
dokładnego czasu (godzina i minuty) o której nastąpiło zgłoszenie. 

2. Rozpoczęcie realizacji Usługi w zakresie ZUD nastąpi na zgłoszenie dokonane przez 
Wykonawcę faksem, e-mailem lub telefonicznie co zostanie odnotowane w dzienniku 
zimowego utrzymania w celu potwierdzenia przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w 
ciągu 1 godziny od daty otrzymania zgłoszenia nie sprzeciwi się rozpoczęciu realizacji Usługi 
w zakresie ZUD, uznaje się, iż Zamawiający wyraził zgodę na rozpoczęcie realizacji Usługi w 
zakresie ZUD. Zgłoszenie sprzeciwu winno nastąpić faksem, e-mailem lub telefonicznie. 
Wykonawca odnotowuje ten fakt w dzienniku zimowego utrzymania w celu potwierdzenia 
przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca 
dokonał rozpoczęcia realizacji Usługi w zakresie ZUD bez uzasadnionej przyczyny lub z 
naruszeniem umowy, Wykonawcy z tego tytułu wynagrodzenie nie przysługuje. 

3. Zamawiający podczas okresu realizacji Usługi w zakresie ZUD będzie komunikował się z 
Wykonawcą za pomocą faksu (nr faksu Wykonawcy …………………….., nr faksu 
Zamawiającego ...…………………..), e-mila (e-mail Wykonawcy …………………., e-mila 

http://www.powiat.tatry.pl/
mailto:zp@powiat.tatry.pl


 
 

 
- 72 - 

STAROSTWO  POWIATOWE  W  ZAKOPANEM 
 ul. Chramcówki 15, 34-500 Zakopane 

 tel. (+48 18) 20-17-100    http://www.powiat.tatry.pl 
 fax (+48 18) 20-17-104  e-mail: zp@powiat.tatry.pl    

Znak sprawy: ZP.272.5.2019 

Zamawiającego ………………….……..) oraz telefonicznie (nr tel. Wykonawcy 
…………………….., nr tel. Zamawiającego ...…………………..) z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W sytuacjach nagłych lub innych wyjątkowych (w szczególności w dniach wolnych od pracy i 
po godzinach urzędowania), osoba, o której mowa w § 9 Umowy, może za pośrednictwem 
telefonu wydawać wszelkie polecenia (decyzje) dotyczące ZUD, które zostaną wpisane do 
dziennika zimowego utrzymania. Wydane polecenie Zamawiający zobowiązany jest 
potwierdzić Wykonawcy w dzienniku zimowego utrzymania dróg. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji Usługi w zakresie ZUD do zapewnienia 
stałego kontaktu poprzez włączenie faksu przez 24 godziny na dobę, kontrolę poczty e-mail 
podanej w Umowie oraz kontakt telefoniczny.. 

6. Wykonawca wyznaczy osobę z jego strony realizującą Usługi z zakresu ZUD, dyżurującą 
pod nr tel. ……………………………… przez 24 godziny na dobę. 

7. Przepisy ust. 3-6 mają odpowiednie zastosowania do realizacji Usługi w zakresie 
pozimowego sprzątania dróg oraz w zakresie załadunku i usunięcia, bądź tylko usunięcia 
śniegu z obrębu pasa drogowego dróg. 

 

§ 7. 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z przyjętą ofertą w zakresie: 

1) Zadania – nr 1 tj.: 
a) dobowego zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1656K - ul. Powstańców 

Śląskich – jezdnia i parking oraz Estakada Północna w wysokości ………………. 
zł brutto (słownie: ………..…………………) w tym …. % należnego podatku VAT,  

b) dobowego zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1656K - ul. Powstańców 
Śląskich Estakada Południowa – deptak w wysokości ………………. zł brutto 
(słownie: ………..…………………) w tym …. % należnego podatku VAT, 

c) dobowego zimowego utrzymania drogi wewnętrznej od ul. Chramcówki do ul. 
Szymony i parkingi przy siedzibie Starostwa Powiatowego w Zakopanem w 
wysokości ………………. zł brutto (słownie: ………..…………………) w tym …. % 
należnego podatku VAT,  

d) dobowego zimowego utrzymania drogi wewnętrznej od ul. Gładkie – droga nad 
Szpitalem Specjalistycznym Chorób Płuc w wysokości …………………. zł brutto 
(słownie: ………..………) w tym …. % należnego podatku VAT, 

e) dobowego zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1648K - ul. Balzera w m. 
Zakopane w wysokości ………………. zł brutto (słownie: ………..………………) 
w tym …. % należnego podatku VAT, 

f) dobowego zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1648K - Zakopane – 
Wierch Porońca w wysokości ……………………………. zł brutto (słownie: 
………..…………………) w tym …. % należnego podatku VAT, 

g) dobowego zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1649K - Łysa Polana – 
Morskie Oko w wysokości …………………………………. zł brutto (słownie: 
………..…………………) w tym …. % należnego podatku VAT, 

h) dobowego zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1649K - Łysa Polana – 
Morskie Oko w wysokości ………………. zł brutto (słownie: 
………..…………………) w tym …. % należnego podatku VAT, 
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i) jednokrotnej usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie śniegu z 
obrębu pasa drogowego w rejonie chodników określonej w § 1 umowy w 
zakresie zadania nr 1 w wysokości ………………. zł brutto (słownie: 
………..…………………) w tym …. % należnego podatku VAT, 

j) pozimowego sprzątania dróg określonych w § 1 umowy w zakresie zadania nr 1 
w wysokości ………………. zł brutto (słownie: ………..…..…) w tym …. % 
należnego podatku VAT. 

2) Zadania – nr 2 tj.: 
a) dobowego zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1653K - Szaflary - Ząb w 

wysokości ………………. zł brutto (słownie: ………..…………………) w tym …. % 
należnego podatku VAT, 

b) dobowego zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1654K - Ząb – Ratułów – 
Ciche – Chochołów w wysokości ………………. zł brutto (słownie: 
………..…………………) w tym …. % należnego podatku VAT, 

c) dobowego zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1651K - Czarny Dunajec -
Poronin w wysokości ………………. zł brutto (słownie: ………..…………………) 
w tym …. % należnego podatku VAT, 

d) dobowego zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1650K - Biały Dunajec – 
Bukowina Tatrzańska w wysokości ………………. zł brutto (słownie: 
………..…………………) w tym …. % należnego podatku VAT, 

e) jednokrotnej usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie śniegu z 
obrębu pasa drogowego w rejonie chodników określonej w § 1 umowy w 
zakresie zadania nr 2 w wysokości ………………. zł brutto (słownie: 
………..…………………) w tym …. % należnego podatku VAT 

f) pozimowego sprzątania dróg określonych w § 1 umowy w zakresie zadania nr 2 
w wysokości ………………. zł brutto (słownie: ………..…………) w tym …. % 
należnego podatku VAT 

3) Zadania – nr 3 tj.: 
a) dobowego zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1650K - Biały Dunajec – 

Bukowina Tatrzańska w wysokości ………………. zł brutto (słownie: 
………..…………………) w tym …. % należnego podatku VAT, 

b) dobowego zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1647K - Gronków – 
Bukowina Tatrzańska w wysokości ………………. zł brutto (słownie: 
………..…………………) w tym …. % należnego podatku VAT, 

c) dobowego zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 1641K - Łapsze Wyżne - 
Jurgów w wysokości ………………. zł brutto (słownie: ………..…………………) w 
tym …. % należnego podatku VAT, 

d) jednokrotnej usługi sprzętowej polegającej na załadunku i wywozie śniegu z 
obrębu pasa drogowego w rejonie chodników określonej w § 1 umowy w 
zakresie zadania nr 3 w wysokości ………………. zł brutto (słownie: 
………..…………………) w tym …. % należnego podatku VAT 

e) pozimowego sprzątania dróg określonych w § 1 umowy w zakresie zadania nr 3 
w wysokości ………………. zł brutto (słownie: ………….………) w tym …. % 
należnego podatku VAT 
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2. Ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Usługi w zakresie ZUD nie 
przekroczy kwoty …………..………… brutto zł, tj. sumy iloczynów przewidywanego czasu 
realizacji (zgodnie z formularzem ofertowym) i wartości brutto za dobowe utrzymanie dróg o 
których mowa w § 1 umowy. 

3. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Usługi w zakresie załadunku i wywozie 
śniegu z obrębu pasa drogowego w rejonie chodników w zakresie Zadania nr …………..., 
nie przekroczy kwoty …………………. zł (zgodnie z formularzem ofertowym). 

4. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Usługi w zakresie pozimowego sprzątania 
dróg w zakresie Zadania nr …………..., nie przekroczy kwoty …………………. zł (zgodnie z 
formularzem ofertowym).  

5. Łącznie wartość Umowy nie może przekroczyć kwoty ……………….…………. zł brutto. 
 

§ 8. 
1. Strony rozliczać się będą w oparciu o faktury VAT. 
2. Strony ustalają następujące terminy wystawiana i dostarczania faktur przez Wykonawcę: 

1) z tytułu realizacji Usługi w zakresie ZUD w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 
30 listopada – faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona  
Zamawiającemu w terminie od 01 do 05 grudnia 2019 roku, 

2) z tytułu realizacji Usługi w zakresie ZUD w okresie od dnia 01 grudnia do dnia 31 
grudnia – faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona  
Zamawiającemu w terminie od 01 do 05 stycznia 2020 roku, 

3) z tytułu realizacji Usługi w zakresie ZUD w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 
stycznia – faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona  
Zamawiającemu w terminie od 01 do 05 lutego 2020 roku, 

4) z tytułu realizacji Usługi w zakresie ZUD w okresie od dnia 01 lutego do dnia 28 lutego 
– faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona Zamawiającemu w 
terminie od 01 do 05 marca 2020 roku, 

5) z tytułu realizacji Usługi w zakresie ZUD w okresie od dnia 01 marca do dnia 31 marca 
– faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona  Zamawiającemu w 
terminie od 01 do 05 kwietnia 2020 roku, 

6) z tytułu realizacji Usługi w zakresie ZUD w okresie od dnia 01 kwietnia do dnia 30 
kwietnia – faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona  
Zamawiającemu w terminie od 01 do 05 maja 2020 roku, 

7) z tytułu realizacji Usługi w zakresie pozimowego sprzątania dróg w zakresie danego 
zadania – faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę i dostarczona 
Zamawiającemu po protokolarnym odbiorze Usługi w tym zakresie, 

3. Podstawą wystawienia faktury za dany okres rozliczeniowy z tytułu realizacji Usługi w 
zakresie ZUD - będą zapisy zamieszczone w dzienniku zimowego utrzymania dotyczące 
wykonanych prac w ramach tej Usługi, zatwierdzone ze strony Zamawiającego przez osobę, 
o której mowa w § 9 Umowy. Zatwierdzenie następować będzie poprzez zamieszczenie 
stosownego wpisu przez wspomnianą osobę w dzienniku zimowego utrzymania, 
opatrzonego jej podpisem. 

4. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie Usługi w zakresie pozimowego sprzątania 
dróg będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i przez Wykonawcę. 
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Wskazany protokół musi również uwzględniać zapisy dotyczące stanu (braku uszkodzeń 
przez Wykonawcę podczas prowadzenia akcji zimowej) infrastruktury drogowej. Przed 
wystawieniem wymienionej faktury Wykonawca winien na własny koszt naprawić ewentualne 
uszkodzenia infrastruktury powstałe podczas prowadzenia akcji zimowej. 

5. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonane Usługi w zakresie pozimowego sprzątania dróg 
nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu sprzątania. 

6. Należności Wykonawcy wynikające z wystawionych faktur zostanie uregulowana (przelana) 
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
przez Zamawiającego faktury, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego. 
Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego 
Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

 
§ 9. 

1. Zamawiający ustanowi osobę pełniącą nadzór nad realizacją Umowy ze strony 
Zamawiającego, zwaną dalej Kontrolującym, dyżurującą pod nr tel. ……………………….. 
przez 24 godziny na dobę. 

2. Kontrolujący będzie kontaktował się z Wykonawcą w sprawach związanych z realizacją 
Usługi oraz będzie dokonywał kontroli realizacji Usługi przez Wykonawcę. Kontrola realizacji 
Usługi w zakresie ZUD będzie obejmowała przeprowadzanie w wybranych miejscach 
sprawdzania użytych przez Wykonawcę materiałów i sposobu prowadzenia prac, w tym 
zachowania przez Wykonawcę standardów opisanych w § 1 ust 3 Umowy.  

3. W trakcie trwania umowy ilość sprzętu przedstawionego do wykonania zadania będzie 
poddawana kontroli. W przypadku stwierdzenia braku danej jednostki sprzętowej w dniu 
przeprowadzanej kontroli zostanie naliczona kara określona zgodnie z postanowieniami § 14 
ust. 1 pkt 7) niniejszej umowy. 

4. Kontrola realizacji Usługi w zakresie pozimowego sprzątania będzie obejmowała w 
szczególności realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 1 ust. 8-10 
Umowy.  

5. Kontrola realizacji Usługi w zakresie usług sprzętowych polegających na załadunku i 
wywozie śniegu z obrębu pasa drogowego dróg powiatowych będzie obejmowała realizację 
przez Wykonawcę obowiązków umownych. 

7. Kontrolujący zostanie wyznaczony przez Zamawiającego po zawarciu umowy z Wykonawcą. 
O osobie Kontrolującego Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie lub za pomocą 
faksu. 

8. W przypadku zmiany Kontrolującego Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę o 
tym fakcie, w sposób jak w ust. 7. 

 
§ 10. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swojej gotowości do świadczenia Usługi w 
zakresie ZUD od dnia 01 października 2019 roku do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Z tytułu 
gotowości do prowadzenia Usługi w zakresie ZUD Wykonawcy wynagrodzenie nie 
przysługuje. 

2. W przypadku braku zjawisk, które powodowałyby konieczność świadczenia Usługi w 
zakresie ZUD w okresach: od dnia 01 października 2019 roku do dnia 31 grudnia oraz od 01 
marca do 30 kwietnia 2020 roku, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia w tych 
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okresach realizacji Usługi w zakresie ZUD.  
3. W przypadku zawieszenia realizacji Usługi Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za 

okres zawieszenia realizacji Usługi zgodnie z ust. 2. 
4. Wznowienie realizacji zawieszonej Usługi w zakresie ZUD nastąpi na zgłoszenie 

Wykonawcy przesłane faksem Zamawiającemu po uzgodnieniu z Zamawiającym. 
Wznowienie akcji należy potwierdzić telefonicznie Kontrolującemu. Jeżeli Zamawiający w 
ciągu 1 godziny od daty otrzymania zgłoszenia nie sprzeciwi się wznowieniu realizacji Usługi 
w zakresie ZUD, uznaje się, iż Zamawiający wyraził zgodę na wznowienie realizacji Usługi. 
Zgłoszenie sprzeciwu winno nastąpić za pomocą faksu, e-maila lub telefonicznie co zostanie 
odnotowane w dzienniku zimowego utrzymania dróg w celu potwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

5. W przypadku braku zjawisk, które powodowałyby konieczność świadczenia Usługi w 
zakresie ZUD w okresach od 01 stycznia do 28 lutego 2020 roku, Zamawiający może 
wstrzymać w tych miesiącach realizację Usług w zakresie ZUD. Zawiadomienie o 
wstrzymaniu realizacji Usługi w zakresie ZUD zostanie przekazane faksem, e-mailem lub 
telefonicznie co zostanie odnotowane w dzienniku zimowego utrzymania dróg w celu 
potwierdzenia przez Zamawiającego. Wstrzymanie realizacji Usługi w zakresie ZUD wiąże 
Strony od następnej doby po dobie w której wysłano do Wykonawcy zawiadomienie o 
wstrzymaniu. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie równe 25% wartości wynagrodzenia 
za utrzymanie dobowe dróg wskazanych w Umowie, w okresie wstrzymania realizacji Usługi 
w zakresie ZUD. W trakcie wstrzymania usługi ZUD Wykonawca jest zobowiązany do 
przeprowadzenia minimum dwóch patroli dziennie (jeden w godzinach pomiędzy 4:00 a 6:00, 
drugi w godzinach pomiędzy 18:00 a 20:00) w celu kontroli stanu dróg z wpisaniem do 
dziennika ZUD informacji o ich stanie. 

6. Wznowienie wstrzymanego świadczenia Usługi w zakresie ZUD nastąpi na zgłoszenie 
Wykonawcy telefoniczne oraz przesłane faksem Zamawiającemu po uzgodnieniu z 
Zamawiającym. Jeżeli Zamawiający w ciągu 1 godziny od daty otrzymania zgłoszenia nie 
sprzeciwi się wznowieniu realizacji Usługi w zakresie ZUD, uznaje się, iż Zamawiający 
wyraził zgodę na wznowienie realizacji Usługi. Zgłoszenie sprzeciwu zostanie przekazane 
faksem, e-mailem lub telefonicznie i zostanie odnotowane w dzienniku zimowego utrzymania 
dróg w celu potwierdzenia przez Zamawiającego.  

7. W przypadku stwierdzenia przez Kontrolującego, że Wykonawca dokonał wznowienia 
realizacji Usługi w zakresie ZUD bez uzasadnionej przyczyny lub z naruszeniem umowy, 
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych prac w ramach ZUD.  

9. W przypadku występowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych albo braku możliwości 
usunięcia śniegu z pasa drogowego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający 
może na wniosek Wykonawcy dopuścić do odstępstw od ustalonych umową standardów 
zimowego utrzymania. We wniosku, o którym mowa w zadaniu poprzednim, Wykonawca 
zobowiązany jest wskazać Zamawiającemu miejsca, przyczynę i charakter odstępstw od 
określonych w umowie standardów utrzymania. Wniosek ten Wykonawca jest zobowiązany 
złożyć Zamawiającemu na piśmie wg wzoru (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) za pomocą 
faksu, e-maila lub osobiście. Zgoda Zamawiającego na odstępstwo objęte wnioskiem 
Wykonawcy zwalnia Wykonawcę od realizacji Usługi zgodnie z określonymi w umowie 
standardami. W przypadku wspomnianej zgody Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 
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jest do realizacji Usługi w zakresie ZUD według wskazówek Zamawiającego, a jej realizacja 
zgodnie z tymi wskazówkami nie powoduje dla Wykonawcy negatywnych dla niego 
konsekwencji przewidzianych w umowie. 

10. W przypadku stwierdzenia, iż dany odcinek danej drogi nie jest utrzymany w wymaganym w 
umowie standardzie utrzymania, Zamawiający w ciągu 24 godzin od zakończenia kontroli 
przypadającej na dany okres dobowy, zawiadomi Wykonawcę za pomocą pisma 
przesłanego faksem, e-mailem lub telefonicznie co zostanie odnotowane w dzienniku ZUD w 
celu potwierdzenia przez Zamawiającego o tzw. NIEZALICZENIU DOBY w określonym 
przez Zamawiającego zakresie. Za doby niezaliczone Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie. Ponadto w przypadku niezaliczenia doby Zamawiający nałoży na 
Wykonawcę każdorazowo karę umowną w wysokości dwukrotnej stawki dobowego 
utrzymania danej drogi (odcinka drogi). 

11. Jeśli w ciągu 24 godzin od zakończenia doby, w której przeprowadzona została kontrola, 
Zamawiający nie poinformuje o niezaliczeniu doby, uznaje się, iż kontrolowane drogi (ich 
odcinki) utrzymane były we właściwym standardzie. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji usługi 
w zakresie ZUD, w terminie przez siebie wskazanym. Wezwanie to zostanie przesłane 
Wykonawcy faksem, e-mailem lub telefonicznie co zostanie odnotowane w dzienniku ZUD w 
celu potwierdzenia przez Zamawiającego. 

13. Przed rozpoczęciem realizacji usługi Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin wykonania 
wspólnego objazdu dróg w celu kontroli infrastruktury drogowej. W przypadku stwierdzenia  
uszkodzeń infrastruktury np. urządzeń bezpieczeństwa ruchu lub oznakowania należy 
sporządzić protokół opisujący uszkodzenia. 

 
§ 11. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące czynności, o których mowa powyżej 
w ust. 1 będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z dnia 16 maja 2018 roku, poz. 917 
ze zm.) oraz określa ilość tych osób. 

3. W trakcie realizacji niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, o których mowa w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 
2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji umowy każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 
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zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy w trakcie realizacji 
zamówienia: 
1) 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, 

2) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
umowy 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 
roku 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. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszej 
umowy Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę 
kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili 
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania 
pracowników wykonującymi czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
Kodeksu pracy) – za każdą osobę poniżej liczby wykazanych pracowników wykonujących 
czynności na podstawie umowy o pracę. 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 
czynności, o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Zamawiający zastrzega, że wymogi opisane w § 11 niniejszej umowy znajdują zastosowanie 
także do dalszych Podwykonawców. 

 
§ 12. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
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Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie w 
sytuacji odstąpienia od umowy, wskazanej w ust. 1. 

 
§ 13. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1) zostanie ogłoszona upadłość lub zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 
2) zostanie wydany nakaz zajęcia całości lub części majątku Wykonawcy, 
3) Wykonawca realizuje Usługę wadliwie lub niezgodnie z umową z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 
4) Wykonawca odstąpi (zrezygnuje) od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego. 
5) Wykonawca nie przedstawi do kontroli wszystkich jednostek sprzętowych zgłoszonych 

w ofercie do wykonania usługi ZUD lub przedstawione jednostki będą niesprawne. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru Usługi. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i 

zawierać uzasadnienie. 
5. W przypadku realizacji Usługi przez Wykonawcę niezgodnie z umową, w tym 

obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie 
realizacji umowy, warunkami zamówienia, Zamawiający może nakazać Wykonawcy 
zaprzestanie wykonywania Usługi i powierzyć poprawienie prac związanych z jej realizacją 
lub dalsze wykonywanie Usługi innym podmiotom na koszt Wykonawcy. 

 
§ 14. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
1) 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 5 umowy, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy z przyczyny wskazanej w § 13 ust. 1 pkt 3) – 5) 
umowy, 

2) 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 5 umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia Wykonawcy w przystąpieniu do realizacji Usługi w 
zakresie określonym w § 1 umowy, wynikającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, 

3) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 5 umowy za brak 
możliwości kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, przekraczający czas 12 godzin od momentu stwierdzenia tego faktu 
przez Zamawiającego, 

4) dwukrotnej stawki dobowego utrzymania danej drogi (odcinka drogi) w przypadku 
niezaliczenia doby przez Zamawiającego (Kontrolującego), 

5) za brak zatrudnienia pracowników wykonującymi czynności na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy w 
wysokości określonej w § 11 ust. 5 umowy, 
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6) 500,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w realizacji obowiązków 
określonych w § 2 ust. 5 umowy. 

7) 2.000,00 złotych za każdą brakującą jednostkę w dniu wykonania kontroli sprzętu 
zgodnie z postanowieniami § 9 pkt. 3 umowy. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 nie mogą przekroczyć 30% wynagrodzenia łącznego brutto, o 
którym mowa w § 7 ust. 5 umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych od Wykonawcy kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 15. 
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5,0% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 5 
umowy. 

2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca wnosi w jednej lub w kilku 
następujących formach: 
1) pieniądzu ....... % wartości zabezpieczenia, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym ........ 
% wartości zabezpieczenia, 

3) gwarancjach bankowych ....... % wartości zabezpieczenia, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych ........ % wartości zabezpieczenia, 
5) 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 ...... % wartości zabezpieczenia. 

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 umowy Wykonawca zobowiązany jest 
wnieść przed zawarcia umowy. 

4. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewyko¬nania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

5. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. 

 
§ 16. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 
zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 17. 
Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osoby trzecie swojej 
wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 
§ 18. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty wynikające z jego działań bądź 
zaniechań, jak również za wszelkie szkody bądź straty powstałe w wyniku działań bądź zaniechań 
jego podwykonawców. 

 

§ 19. 
Integralną część Umowy stanowią dokumenty wskazane jako załączniki. 

 

http://www.powiat.tatry.pl/
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Znak sprawy: ZP.272.5.2019 

§ 20. 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności takiej zmiany tylko i wyłącznie w 
przypadku, i na zasadach szczegółowo określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień 
Publicznych oraz niniejszym paragrafie. 

2. Niedopuszczalne jest wprowadzenie zmian zawartej umowy niekorzystnych dla 
Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty przetargowej 
złożonej przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia określonego w § 7 
niniejszej umowy w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT za realizację usług 
będących przedmiotem niniejszej umowy. W takim przypadku zmiana stawki następuje z 
dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT, przy czym 
zmianie ulega cena brutto natomiast cena netto pozostaje bez zmian. 

4. Ponadto możliwość zmiany treści umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia, 
którejkolwiek z poniższych okoliczności: 
2) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu 

zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 
3) Jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, 
4) Jeżeli nastąpi zmiana osób odpowiedzialnych za realizację umowy którejkolwiek ze 

stron umowy, 
5) Jeżeli nastąpi zmiana numerów telefonów, e-maili i faksów którejkolwiek ze stron 

umowy. 
 

§ 21. 
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 
W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd 
ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 22. 
W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustawy prawo zamówień publicznych i 
kodeksu cywilnego. 

 

§ 23. 
Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 
Stron. 
 
 
Załączniki: 
1. Wzór wniosku w sprawie „dopuszczalnych odstępstw od standardu”, 
2. Formularz oferta przetargowej złożona przez Wykonawcę, 
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
 

Zamawiający:       Wykonawca: 
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Wniosek 
o zastosowanie „dopuszczalnych odstępstw od standardu” dla drogi numer 

…………………………………………………………………………………………………

na odcinku od ……………………………………………………………………………….. 

do ……………………………………………………………………………………………..  

w dniu   ……..………………………………….,  

w godzinach    …......................................................, 

z powodu  ………………………………………………............................................... 

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

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

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

 

……………………………………… 
(data i podpis osoby upoważnionej 

ze strony Wykonawcy) 
 
 
 

Zgoda Zamawiającego 
(osoby, o której mowa w § 9 Umowy)  

na zastosowanie „dopuszczalnych odstępstw od standardu” według 
wniosku. 

 

(ew. uwagi w przypadku zgody w innym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

       ……… ………………………………….    
(data i podpis osoby upoważnionej 

ze strony Zamawiającego) 
 

(Uwaga: Wszystkie wnioski winny być przechowywane u Zamawiającego i następnie załączone do Dziennika 
Zimowego Utrzymania) 
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