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S P E C Y F I K A C J A  I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego  

przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów Wykonawcy” – Gmina Walce 

Nr sprawy: IM.272.10.2017 

Integralną część niniejszej siwz stanowią: 

Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna zimowego utrzymania dróg powiatowych 

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – KAŻDY WYKONAWCA 

SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ; 

Załącznik nr 4 -  Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA 

WRAZ Z OFERTĄ; 

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycja) –

SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA (bez wezwania) W TERMINIE 3 DNI OD DNIA 

ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI O KTÓREJ MOWA 

W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP; 

Załącznik nr 6 - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 

Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – SKŁADA TYLKO WYKONAWCA 

WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO – zgodnie z rozdziałem VI ust. 7 siwz. 

Załącznik nr 8 - Istotne postanowienia umowy  

 

Zatwierdzam:  

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
/-/Sabina Gorzkulla 

Wicestarosta Krapkowicki 
 

 

Krapkowice, dnia 10 października 2017 r. 



I Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

Powiat Krapkowicki, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

Tel: 77/40-74-310 Faks: 77/40-74-359 

email: inwestycje@powiatkrapkowicki.pl 

adres strony internetowej: www.bip.powiatkrapkowicki.pl 

II Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą 

Pzp”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną 

dalej „siwz” zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 

3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 

III Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu 

krapkowickiego przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów Wykonawcy - Gmina Walce - (częściowo 

Gmina Krapkowice) – 50,00 km 

1.1 Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: 

CPV: 90620000-9 – usługi odśnieżania 

90630000-2 – usługi usuwania oblodzeń 

1.2. Usługi polegać będą w szczególności na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego 

i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania 

przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego 

czynnikami atmosferycznymi, prowadzeniu akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze 

i święta, w różnych warunkach atmosferycznych – opady śniegu, marznącego deszczu, 

zawiei i zamieci śnieżnej, niskiej temperatury itp. poprzez: 

1.2.1. odśnieżanie dróg pługami, 

1.2.2. odśnieżanie dróg pługami z jednoczesnym zwalczaniem śliskości zimowej 

solarkami zainstalowanymi na skrzyni samochodu, 

1.2.3. zwalczanie śliskości zimowej dróg na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb 

solarkami przy użyciu solanki, soli z piaskiem lub mieszanki chipsów kokosowych 

i soli, 

1.2.4. odśnieżanie dróg ładowarkami, 

1.2.5. usuwanie zwałowisk śnieżnych przy użyciu ładowarek, 

1.2.6. wywożenie zalegającego śniegu wraz z załadunkiem z terenu miasta (wyłącznie na 

pisemne polecenie Zamawiającego), na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

1.2.7. utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków 

transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania 

skutków zimy, 

1.2.8. zapewnieniu dostępu do materiałów uszorstniających piasku i soli, 

1.3. Szczegółowy opis zakresu usługi zawiera „Specyfikacja techniczna” stanowiąca załącznik 

Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, standardy zimowego 

utrzymania dróg powiatowych oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 

rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach 

publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960). 

2. Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych jeżeli dla danych pozycji Zamawiający 

wskazał klasę, markę czy znak towarowy urządzenia lub materiału, to dopuszcza się oferowanie 
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urządzenia lub materiału równoważnego pod warunkiem bezwzględnego zachowania norm, 

konstrukcji, parametrów i standardów, którymi charakteryzuje się urządzenie lub materiał 

wskazany przez Zamawiającego.  

W tym przypadku na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia zachowania cech 

określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Jeżeli wyniknie potrzeba należy sporządzić 

I załączyć specyfikację techniczną oferowanego urządzenia lub materiału jako załącznik do 

formularza ofertowego. W załączonym dowodzie należy odnieść się do norm, konstrukcji, 

parametrów oraz standardów i dokonać porównania, z którego musi wynikać, iż urządzenie lub 

materiał oferowany jako równoważny jest identyczny lub lepszy od urządzenia lub materiału 

wskazanego przez Zamawiającego. 

3. Wymagania stawiane wykonawcy odnoszące się do wykonania zamówienia publicznego: 

3.1. przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 

w zakresie wykonawstwa robót w pasie drogowym, 

3.2. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi 

i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, 

3.3. wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, 

3.4. Wykonawca zapewnia materiały uszorstniające do posypywania dróg oraz zapewnia 

miejsce do składowania tychże materiałów, 

3.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych 

wypadków wynikających z nieprawidłowej realizacji zamówienia. Za bezpieczeństwo ruchu 

w obrębie odcinków dróg, na których jest prowadzone zimowe utrzymanie od chwili ich 

rozpoczęcia aż do ostatecznego zakończenia odpowiada Wykonawca, 

3.6. materiały niezbędne do wykonania zamówienia stanowią własność Wykonawcy, 

3.7. Wykonawca zapewni zaplecze sprzętowo-warsztatowe (obsługę warsztatową jednostek 

sprzętowych umożliwiającą szybkie reagowanie i utrzymywanie sprzętu w stałej 

sprawności technicznej), 

3.8. Zamawiający przewiduje możliwość kontroli prac przy zimowym utrzymaniu dróg poprzez 

zamontowanie systemu GPS. W takiej sytuacji urządzenie monitorujące zostanie 

przekazane protokolarnie i zamontowane na sprzęcie po zawarciu umowy, 

3.9. Wykonawca, któremu zostanie powierzona realizacja zamówienia, zobowiązany będzie do 

podstawienia samochodu z rozsypywarką i pługiem w dniu i miejscu wskazanym przez 

zamawiającego w celu zainstalowania urządzeń służących do monitoringu pracy sprzętu, 

3.10. Wszystkie istotne postanowienia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia określono 

w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 8 do niniejszej 

specyfikacji. 

4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie prace fizyczne w tym 

prace operatorów sprzętu związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 11) ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę, tj. wykonujące następujące czynności: przygotowanie mieszanki, 

załadunek mieszanki, odśnieżanie, zwalczanie śliskości, gołoledzi i błota pośniegowego, montaż 

i demontaż sprzętu do zimowego utrzymania na nośniki, koordynacja akcji zimowego utrzymania 

dróg i kontakt z Zamawiającym. 



Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć 

w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców 

do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób oraz 

kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje 

określono w Istotnych dla Stron Postanowieniach Umowy. 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni te osoby na okres od rozpoczęcia do końca upływu 

terminu realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub 

pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na 

to miejsce innej osoby.  

1)art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy 
i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca 
– do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem  

 
UWAGA: 
Weryfikacja wymogu zatrudnienia w oparciu o przepisy art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) została opisana w istotnych dla 
stron postanowieniach umowy - § 12 

 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 

w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje: 

8.1. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia o których mowa w art. 151 a) ustawy 

Pzp, 

8.2. zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących 

treści niniejszej siwz, 

8.3. zawarcia umowy ramowej, 

8.4. ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 

8.5. wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

IV Termin wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie od dnia zawarcia 

umowy do 31 grudnia 2018 r. Praktyczne rozpoczęcie sezonu następuje z chwilą wystąpienia 

opadów śniegu lub wezwania do robót przy zimowym utrzymaniu dróg. 

V Warunki udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu; 

1.2. spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące: 

1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. 

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. 

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 



Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie 

dysponował sprzętem umożliwiającym odśnieżanie dróg tj. minimum: pługopiaskarką 

szt. 1, ładowarką szt. 1 oraz pługiem wirnikowym lub pługiem ciężkim szt. 1 

1.3. 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. 

Va Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp. 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy Pzp. 

2. Dodatkowo zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy: 

1) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 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 2016 r. poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 

Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym 

postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 

majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. 

zm.); 

2) o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 8) - tj. który naruszył obowiązki dotyczące płatności 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest 

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp. 

4. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy 

Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 2, może przedstawić dowody na to, że 

podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności 

udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące 

wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 

Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec 

Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz 

ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres 

obowiązywania tego zakazu. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne 

okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie 

pkt 4. 

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 



VI Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia 

stanowiące wstępne potwierdzenie: 

a) braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, 

b) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Oświadczenia, o których mowa wyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej 

wraz z ofertą na formularzach stanowiących załącznik Nr 3 i Nr 4 do siwz. 

3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie na formularzu stanowiącym 

załącznik Nr 5 do siwz o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 

może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

5. 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 oraz 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. 

6. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności 

dokonania oceny ofert, a następnie zbadania czy Wykonawca, którego oferta została oceniona 

jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

7. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących 

oświadczeń lub dokumentów: 

1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: 

a) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ; 

Uwaga: w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy załączyć 

zobowiązanie wymagane postanowieniami rozdz. VIa ust. 2 (propozycja zobowiązania - 

załącznik Nr 7 do siwz) 

2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 

a) 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; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 



3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;  

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu;  

3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 

Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz 

którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 

4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 2) lit. a) – c) – składa dokument 

lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,  

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

5) Dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 4a), powinny być wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 7 

pkt 4b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu. 

6) 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 ust. 7 pkt 4), 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. Zapis ust. 7 pkt 5) stosuje się odpowiednio. 

7) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 

dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

8) Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 

ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada 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 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 

570). 

VIa Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzających powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom. 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 

podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja zobowiązania – 

załącznik Nr 7 do siwz). 

3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 

Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 

tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp 

oraz, o których mowa w rozdz. Va ust. 2 siwz. 

4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 

którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 

Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których 

mowa w ust. 1. 

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunki udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, 

o których mowa w rozdz. VI ust. 1. 

7. 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 może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 



2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, 

podać firmy podwykonawców. 

VIb Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Spółki 

Cywilne/Konsorcja) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie 

może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Pzp, oraz o których mowa rozdz. Va ust. 2, natomiast spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdz. V ust. 1 pkt 1.2. siwz. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, 

o których mowa w rozdz. VI ust. 1 siwz składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa 

w Rozdz. VI ust. 3 siwz, składa każdy z Wykonawców. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na 

wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI ust. 7, 

przy czym: 

1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI ust. 7 pkt 1) składa odpowiednio 

Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. 

V ust. 1 pkt 1.2. 

2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w rozdz. VI ust. 7 pkt 2) składa każdy z nich. 

VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do 

porozumiewania się z Wykonawcami 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz 

oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej siwz (również w przypadku ich 

złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których 

Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. 



2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem 

sprawy określonym w siwz. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę 

pisemnie winny być składane na adres:  

Powiat Krapkowicki,  

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez wykonawcę drogą 

elektroniczną winny być kierowane na adres:  inwestycje@powiatkrapkowicki.pl, a faksem na 

nr 77 40 74 359. 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane za pomocą faksu 

lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia 

faktu ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez 

Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu 

lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 

umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 

6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. 

7. 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 na 2 dni przed upływem terminu składania 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. 

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w ust 7 niniejszej siwz. 

9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej siwz, a treścią udzielonych odpowiedzi, 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

Zamawiającego. 

10. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

w kwestiach merytorycznych: 

Stanowisko Dyrektor Wydziału inwestycji i Mienia 

imię i nazwisko Aleksander Gacek 

w kwestiach formalnych: 

Stanowisko Inspektor w Wydziale Inwestycji i Mienia 

imię i nazwisko Iwona Kręcichwost  

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 rozdziale siwz. Zamawiający nie będzie reagował na 

inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty 

w swojej siedzibie. 

VIII Wymagania dotyczące wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert 

w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 
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2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach pieniężnych 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 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz. U. z 2016 poz. 359 z późn. zm.). 

3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym 

w Krapkowicach Nr rachunku 04 8884 0004 2001 0000 0202 0132, z dopiskiem na przelewie: 

Wadium w postępowaniu IM.272.10.2017. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 

rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu 

składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania 

ofert). 

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu został załączony do oferty; 

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia 

w ofercie. 

6. 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. 

7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie 

odrzucona. 

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 

IX Termin związania z ofertą. 

1. Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp). 

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. 

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

wadium. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 

okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 

przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 

jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia wadium lub jego przedłużenia 

dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta ostała wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

  



X Opis sposobu przygotowania ofert. 

1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu 

zamówienia tj. wszystkie drogi z danego terenu zgodnie z wykazem dróg. Złożenie większej liczby 

ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy sporządzony na podstawie opracowanej 

specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg oraz wytycznych dotyczących zakresu 

przedmiotu zamówienia zawartych w siwz. 

3. Wraz z ofertą powinny być złożone: 

1) oświadczenia wymagane postanowieniami rozdziału VI ust. 1 siwz; 

2) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie 

poświadczonej kopii; 

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub 

dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać 

w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), 

a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty o ile prawo do ich podpisania nie wynika 

z  dokumentów złożonych wraz z ofertą; 

4) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 

5) Zamawiający zaleca w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, dołączenie do 

oferty potwierdzenia wniesienia wadium. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 

właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 

przedstawiciela Wykonawcy. 

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 

w formie formularzy stanowiących załączniki do siwz, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 

wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. 

7. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 

uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie 

nie będzie uwzględnione. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści siwz. 

10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 



11. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób za sobą połączona. 

12. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić w jednym egzemplarzu, złożyć 

w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 

ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 

Oferta w postępowaniu na: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na trenie powiatu 

krapkowickiego przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów Wykonawcy” - Gmina Walce 

Otworzyć na jawnym posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. godz. 10:30 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. 

13. Zamawiający informuje, że 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 tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 

poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one 

być udostępniane i jednocześnie wskazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

14. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte 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. 

15. 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 r. (sygn. IIICZP 74/05) ich odtajnieniem. 

16. 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. 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. 

18. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej 

oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty 

powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem 

terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie 

powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 



19. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, 

Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia 

postępowania. 

20. 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 obiekcje 

dotyczące treści zapisów w siwz należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem 

składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej siwz. Przepisy ustawy Pzp nie 

przewidują negocjacji warunków udzielenie zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po 

terminie otwarcia ofert. 

21. Wykonawca w formularzu ofertowym, winien wskazać kategorie przedsiębiorstwa, do której 

należy. Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji 

mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003 r.): 

a) Mikroprzedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR  

b) Małe przedsiębiorstwo: to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego 
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  

c) Średnie przedsiębiorstwa: to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniaj mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie 
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR).  

XI Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, Biuro 

Obsługi Klienta w terminie do dnia 19 października 2017 r. do godz. 10:00 i zaadresować zgodnie 

z opisem przedstawionym w rozdziale X siwz. 

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. 

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdziale XI. 1 niniejszej siwz zostanie zwrócona na 

podstawie art. 84 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pokój 115 – w dniu 19 października 2017 r. 

o godz. 10:30 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

Pzp. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.powiatkrapkowicki.pl 

informacje dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

XII Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do siwz łącznej ceny ofertowej brutto za 

realizację przedmiotu zamówienia oraz ceny jednostkowej za godzinę pracy sprzętu. 

2. Cena oferty ma charakter ilościowo – asortymentowy, cena za godzinę pracy sprzętu służy więc 

jedynie ocenie i porównaniu oferty. 

http://www.bip.powiatkrapkowicki.pl/


3. Cena jednej godziny pracy sprzętu podana w ofercie nie będzie podlegała zmianom w okresie 

realizacji umowy. 

4. Cena godziny pracy sprzętu – jest to cena jaką wykonawca obciąży zamawiającego za pracę 

w czynnej akcji zimowej. Wszelkie postoje wynikające z winy wykonawcy nie będą płacone. 

5. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty, jakie wykonawca ponosi w związku z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności: 

a) zakupu materiałów w tym sprzętów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy oraz kosztów ich użytkowania i przechowywania, 

b) dojazdu i powrotu do i od Zamawiającego, a także do miejsca wykonywania usługi, 

c) bieżących napraw i konserwacji sprzętu, 

d) koszty paliwa i utrzymania i ubezpieczenia pojazdów oraz sprzętu, 

e) kosztów oznakowania pojazdów w sygnalizację świetlną, 

f) kosztów zakupu telefonów niezbędnych do utrzymania kontaktu z Zamawiającym oraz 

kosztów połączeń. 

6. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Nie dopuszcza się rozliczania 

w walutach obcych. 

7. Cena oferty winna uwzględniać stawkę podatku VAT obowiązującą na termin składania ofert. 

Wykonawca obowiązany będzie do wystawienia faktury za realizację przedmiotu zamówienia, ze 

stawką podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia faktury. 

8. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach 

jednostkowych, które po zastosowaniu upustu nie mogą być niższe niż koszty własne lub koszty 

wytworzenia. 

9. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, 

warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. 

10. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru 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. 

XIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i wagami: 

Lp. Nazwa kryterium 

Waga 

kryterium 

(%) 

1 Cena (C) 60 

2 Dyspozycyjność (D) 40 

 

1) Kryterium „Cena” (C) – waga 60 %: 

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty. 

 

 



Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczone na podstawie poniższego wzoru: 

Cmin 

C = -------- x 60 pkt 

Co 

gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium cena 

  Cmin - cena brutto oferty najtańszej 

  Co - cena brutto oferty ocenianej 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 60 pkt. 

2) Kryterium „dyspozycyjność” (D) – waga 40 % 

Ocena dokonana zostanie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w formularzu 

oferty czasu przystąpienia do wykonania usługi co oznacza, że sprzęt i pojazdy będą gotowe 

do dyspozycji służby drogowej w ciągu max 2 godzin od wezwania przez Zamawiającego. 

Najkrótszy możliwy czas przystąpienia do wykonania usługi dopuszczony przez 

Zamawiającego : Dmin = 1 godzina. 

Najdłuższy możliwy czas przestąpienia do wykonywania usługi dopuszczony przez 

Zamawiającego: Dmax = 2 godziny. 

Oferta z najwyższą dyspozycyjnością, tj. do 1 godziny otrzyma 40 punktów dla kryterium 

dyspozycyjność, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie 

z wzorem przedstawionym niżej. Maksymalny czas dyspozycyjności – do 2 godzin. 

Jeżeli Wykonawca zaproponuje czas przystąpienia do wykonywania usługi krótszy niż 

1 godzina to do oceny takiej oferty zostanie przyjęty czas - 1 godzina i taki zostanie przyjęty 

w umowie z Wykonawcą. 

Oferty, w których nie zostanie zaoferowany czas przystąpienia do wykonywania usługi lub 

będzie on dłuższy niż 2 godziny zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy 

Pzp. 

ilość punktów w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z poniższym wzorem: 

Dmin 

D = -------- x 40 pkt 

Do 

gdzie: D - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium dyspozycyjność 

  Dmin - najwyższa dyspozycyjność (min. 1 godzina) 

  Do - dyspozycyjność Wykonawcy rozpatrywanej oferty (max. 2 godziny) 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 40 pkt. 

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który spełni warunki udziału 

w postępowaniu, a jego oferta nie będzie podlegać odrzuceniu oraz otrzyma największą liczbę 

punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem: 

Ko = C + D  

gdzie: Ko– łączna ilość punktów dla ocenianej oferty 

C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „cena” 

D – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „dyspozycyjność” 

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 



4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim 

wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz siwz i zostanie oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 

5. 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 (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp). 

XIV Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

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. 

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać 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, 

solidarna 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. 

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru umowy opracowanego przez Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca. którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się 

od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą 

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

XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

XVI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach. 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
2. Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć: 

1) terminu realizacji umowy, 
2) warunków i terminów płatności, 
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 
4) zmiany parametrów technicznych związanych z wykonywaniem usług. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, 
w szczególności: 
1) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 i 2 w przypadku:  

a) wystąpienia „siły wyższej”, tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak 
terrorystyczny, 

b) przedłużenia procedury przetargowej, 

c) uwarunkowań społecznych (protesty, listy, petycje, itp.) 

d) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami nieruchomości, 



e) zmiany technologii wykonania robót,  

f) zmiany stanu prawnego,  

g) niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

h) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej 

2) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 3 w przypadku wskazanym w § 14 umowy oraz w razie 
zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, 
w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany ustawowej stawki 
podatku VAT lub regulacji dot. wykorzystania środków budżetowych, 

3) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 4 jeśli przyczyni się to do poprawy jakości usług, przy 
czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji umowy, 

4. Wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
zmian do umowy. 

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1) sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw i obowiązków w związku z następstwem 

prawnym, 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
3) zmiany danych teleadresowych,  
4) zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

6. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega 
unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego 
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

XVII Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy. 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki 

ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego; 

d) opisu przedmiotu zamówienia; 

e) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla 

tego rodzaju podpisu . 

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. 



5. Terminy wniesienia odwołania: 

1) odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 

określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały 

przesłane w inny sposób. 

2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia na stronie internetowej. 

3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 

najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 

a) 15 dni od dnia publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia; 

b) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie 

Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu 

VI ustawy Pzp. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne 

z jej wniesieniem. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH 

POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

I. Wstęp 

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) - są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania 

dróg, mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywoływanych 

takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. 

Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi: 

- przygotowanie, gromadzenie oraz przechowywanie materiałów do zapobiegania powstawaniu 

oraz usuwania śliskości zimowej, 

- odśnieżanie tj. usuwanie śniegu z dróg, 

- usuwanie śliskości zimowej, tj. zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości przez 

stosowanie środków chemicznych oraz materiałów uszorstniających zwiększających 

przyczepność poprzez poprawę tarcia. 

Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) prowadzone jest kiedy występują warunki zimowe, tj. temperatura 

otoczenia poniżej +2° C lub występują opady śniegu, gołoledź lub lodowica, zawieje i zamiecie. 

II. Wymagania ogólne i jakość robót 

Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji technicznej opracowanej przez Zamawiającego, odpowiada 

Wykonawca robót. 

Wykonawca ma obowiązek stałego monitorowania stanu dróg powiatowych objętych zimowym 

utrzymaniem, wymienionych w niniejszej specyfikacji oraz zabezpieczenia odpowiedniej ilości 

materiałów niezbędnych do zwalczania śliskości zimowej. 

III. Definicja śliskości zimowej 

Śliskość zimowa - jest to zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach 

warstwy lodu, lub zlodowaciałego śniegu, przybiera następujące formy: 

a) gołoledź, 

b) lodowica, 

c) zlodowaciały lub ubity śnieg. 

Gołoledź - jest to cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię 

o temperaturze ujemnej mgły roszącej, mżawki lub deszczu. 

Gołoledź powstaje wtedy, gdy zaistnieją równocześnie następujące okoliczności: 

- temperatura nawierzchni ujemna 

- temperatura powietrza w granicach - 6°C do + 1°C 

- względna wilgotność powietrza - większa od 85 % 

Lodowica - jest to warstwa lodu która powstaje, gdy po odwilży lub opadzie deszczu przy dodatniej 

temperaturze powietrza następuje natychmiastowe, nagłe obniżenie temperatury poniżej 0°C.  

Zlodowaciały lub ubity śnieg, jest to warstwa śniegu w postaci: 



a) przymarzniętej do powierzchni pozostałości nie usuniętego śniegu, pokrywającego ją całkowicie 

lub częściowo warstwą grubości kilku milimetrów, 

b) przymarzniętej do nawierzchni zlodowaciałej lub ubitej nie usuniętej warstwy śniegu grubości 

kilku centymetrów, 

c) zlodowaciałej lub ubitej powierzchownie warstwy śniegu o oznaczonej grubości. 

Śliskość występującą na warstwie śniegu w postaci a) określa się jako śliskość pośniegową, a na 

warstwach podanych w b) i c) jako śliskość śniegową. 

Śliskość pośniegową występuje, gdy po przejściu pługów pozostałe resztki śniegu zostają ubite 

i przymarzają do nawierzchni. 

Śliskość śniegowa występuje wtedy, gdy nie usunięty śnieg pod wpływem ruchu zostaje ubity, zaś 

jego powierzchnia przymarza, tworząc warstewkę lodu. 

IV. Materiały stosowane do usuwania śliskości zimowej 

Do usuwania skutków powyższych zjawisk należy stosować zwilżone środki chemiczne oraz materiały 

uszorstniające, które powinny być zgodne co do składu i gęstości posypywania z zapisami niniejszej 

specyfikacji oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie 

rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz 

ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960). 

Zabezpieczenie jezdni przed śliskością zimową polega na pokryciu nawierzchni jezdni po wystąpieniu 

zjawiska śliskości zimowej środkami chemicznymi takimi jak: solanka, sól wilgotna, sól drogowa czy 

mieszanina chlorku sodu z chlorkiem wapnia, przy pomocy specjalistycznego sprzętu do 

rozsypywania lub zraszania. 

Likwidowanie lub łagodzenie śliskości zimowej polega na usuwaniu gołoledzi, lodowicy 

i zlodowacenia za pomocą topiących środków chemicznych takich jak: solanka, sól wilgotna, sucha sól 

drogowa, mieszanina chlorku sodu z chlorkiem wapnia oraz stosowaniu środków zwiększających 

szorstkość, takich jak: piasek o uziarnieniu do 2 mm, kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm, 

kruszywo kamienne o uziarnieniu 2-4 mm, mieszanki solno-piaskowej lub mieszanki chipsów 

kokosowych i soli w celu uzyskania efektu topnienia i uszorstnienia. Posypywanie jezdni 

przeprowadza się przy użyciu sprzętu specjalistycznego. 

Rozsypywarki środków chemicznych i materiałów uszorstniających powinny zapewniać płynną 

regulację ilości rozsypywanych środków do zwalczania śliskości oraz równomierny wydatek na m2 bez 

względu na prędkość jazdy rozsypywarki oraz urządzenia (wytwornica solanki) umożliwiające 

zraszanie rozsypywanych środków chemicznych roztworem wodnym chlorku sodu. 

Do zwalczania śliskości zimowej, w ramach zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu 

Krapkowickiego Zamawiający przewiduje użycie następujących materiałów: 

a) mieszanki kruszywa odsianego (piasek) frakcji 0-2 mm z solą drogową w proporcji 3:1, zwanej 

dalej „mieszanką piaskowo-solną” lub mieszanki chipsów kokosowych frakcji 2-4 i soli drogowej 

w proporcji 3:1 dla dróg powiatowych na terenie Powiatu Krapkowickiego,  

b) soli drogowej – do zwalczania naboi lodowych, 

c) solanki. 

Zwalczanie śliskości zimowej poprzez stosowanie powyższych materiałów należy rozpocząć 

niezwłocznie po stwierdzeniu przez wykonawcę konieczności przystąpienia do wykonywania usługi 

lub zgłoszenia ze strony Zamawiającego o konieczności przystąpienia do wykonywania usługi, 



po określeniu zakresu i szczegółowej lokalizacji wykonywania usługi oraz po stwierdzeniu wystąpienia 

danego zjawiska, nie później jednak niż: 

- w ciągu 2 godzin na drogach objętych standardem I ZUD i powtórzyć w razie stwierdzenia 

ponownego jego występowania. 

- w ciągu 4 godzin na drogach objętych standardem II ZUD i powtórzyć w razie stwierdzenia 

ponownego jego występowania. 

Praca winna być rejestrowana poprzez karty drogowe oraz potwierdzana przez Zamawiającego.  

V. Odśnieżanie dróg 

Odśnieżanie dróg odbywa się przy pomocy pługów odśnieżnych oraz maszyn drogowych 

i budowlanych. 

Odśnieżanie należy rozpocząć niezwłocznie po stwierdzeniu przez wykonawcę konieczności 

przystąpienia do wykonywania usługi lub zgłoszenia ze strony Zamawiającego o konieczności 

przystąpienia do wykonywania usługi, po określeniu zakresu i szczegółowej lokalizacji wykonywania 

usługi, nie później jednak niż: 

- w ciągu 2 godzin na drogach objętych standardem I ZUD i powtórzyć w razie stwierdzenia 

ponownego jego występowania. 

- w ciągu 4 godzin na drogach objętych standardem II ZUD i powtórzyć w razie stwierdzenia 

ponownego jego występowania; 

Praca winna być rejestrowana poprzez karty drogowe oraz potwierdzana przez Zamawiającego.  

VI. Maszyny 

Do odśnieżania oraz usuwania śliskości mogą być stosowane wyłącznie maszyny drogowe 

zarejestrowane oraz posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych i aktualne 

ubezpieczenie OC. 

VII. Odśnieżanie interwencyjne 

Odśnieżanie interwencyjne polega na usuwaniu z drogi warstwy śniegu lub zasp śnieżnych 

powstałych podczas opadów i zawiei śnieżnych.  

W trudnych warunkach atmosferycznych dopuszcza się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu 

z wykonaniem mijanek. W przypadku dróg I i II standardu dopuszcza się utrudnienia w ruchu.  

VIII. Opis standardu utrzymywania dróg powiatowych 

Drogi powiatowe będą utrzymywane w I i II standardzie. O zaliczeniu dróg do poszczególnych 

standardów zadecydowano uwzględniając funkcję dróg w układzie komunikacyjnym oraz natężenie 

ruchu drogowego. 
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Standardy zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Krapkowickiego  

w sezonie zimowym  

 

 
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 

NA TERENIE GMINY WALCE (CZĘŚCIOWO GMINY KRAPKOWICE) 
 

Lp. Nr drogi Droga relacji Długość Standard 

1 1810 O 
DW 416 – Twardawa  
(Pietna – Dobieszowice) 

14,80 km I 

2 1210 O 
Głogówek – Żużela  
(Rozkochów – Brożec - Żużela) 

9,20 km I 

3 1447 O Grocholub – Stradunia 3,03 km I 

4 1464 O Walce – Rozkochów 4,92 km I 

5 1465 O Kromołów – Walce 4,13 km II 

6 1445 O Ćwiercie – Walce 2,88 km II 

7 1408 O 
Zdzieszowice – Walce  
(Walce – Antoszka) 

1,83 km II 

8 1470 O 
Pokrzywnica – Dobieszowice  
(Dobieszowice ul. Główna – przejazd kolejowy) 

3,30 km I 

9 1260 O 
Rozkochów – DK 40  
(Rozkochów, ul. Biedrzychowicka) 

0,40 km II 

10 1459 O 
Rozkochów – Stare Kotkowice teren zabudowany 
(Rozkochów ul. Osiedlowa) 

0,50 km II 

11 1446 O 
Kromołów – Jarczowice (teren zabudowy) 
(Jarczowice-Wesoła) 

1,20 km II 

12 1813 O droga przez wieś Żużela, ul. Krapkowicka 2,35 km II 

13 1814 O droga przez wieś Żywocice, ul Kozielska 1,46 km II 

x x Razem: 50,00 km X 

 
 

LP Standard 
Opis stanu utrzymania drogi dla danej 

„kolejności” 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

po ustaniu opadów 

śniegu 

od stwierdzenia wystąpienia 

zjawisk 

1 2 3 4 5 

1. I 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 

Jezdnia posypana na całej długości ze 

szczególnym uwzględnieniem : 

- skrzyżowań 

- skrzyżowaniach z koleją 

- odcinkach o pochyleniu >4% 

- przystankach autobusowych 

- przejść dla pieszych 

- luźny           - 2 godz. 

- zajeżdżony - występuje 

 

Utrudnienie dla 

samochodów osobowych 

W miejscach wyznaczonych 

-gołoledź                       - 2 godz. 

-szron                             - 2 godz. 

-szadź                             - 2 godz. 

-śliskość pośniegowa  - 2 godz. 

-lodowica                      - 2 godz. 

2. II 

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. 

Jezdnia posypana na odcinkach: 

- skrzyżowań dróg 

- na łukach o ograniczonej widoczności 

- skrzyżowaniach z koleją 

- odcinkach o pochyleniu >4% 

- przystankach autobusowych 

- przejść dla pieszych 

 

- luźny              - 4 godz. 

- zajeżdżony    - występuje 

 

 

Utrudnienia dla 

samochodów osobowych 

 

W miejscach wyznaczonych 

-gołoledź                        - 4 godz. 

-szron                             - 4 godz. 

-szadź                             - 4 godz. 

-śliskość pośniegowa   - 4 godz. 

-lodowica                       - 4 godz. 



 

WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH NIE OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM 

 
Lp. Nr drogi Droga relacji Długość 

1 1260 O Rozkochów – DK 40 (teren niezabudowany) 0,80 

2 1446 O Kromołów – Jarczowice 3,03 

3 1448 O Grocholub – Poborszów 0,71 

4 1459 O Rozkochów – Stare Kotkowice (teren niezabudowany) 2,45 

5 1471 O Leśnica – Żyrowa 2,37 

6 1269 O Krobusz – Kierpień 0,45 

8 1255 O Zawada – Buława - Pisarzowice 0,53 

 x Razem: 10,34 km 

 

Nie objętych zimowym utrzymaniem jest 10,34 km dróg. Są to drogi gruntowe i tłuczniowe 

nie stanowiące dojazdów do zabudowań. 

Drogi nie objęte planem zimowego utrzymania dróg odśnieżane będą tylko interwencyjnie 

w ograniczonym zakresie, po zakończeniu akcji na drogach wyższych standardów. 
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FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy: 
Nazwa:     ___________________________________________________________ 
Siedziba:   ___________________________________________________________ 

województwo: __________________________________________________________ 
Adres e-mail   ___________________________________________________________ 
Numer telefonu  0 (**)______________________________________________________ 
Numer faksu   0 (**)______________________________________________________ 
Osobami nas reprezentującymi, które należy wpisać do umowy są: 

1. ___________________________________________ 
2. ___________________________________________ 

Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie prowadzonego postępowania __________________________ 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: 
 

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu 
sprzętu i materiałów wykonawcy” – Gmina Walce 

 
1. Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia: 
 

Gmina Walce 
(szacunkowa ilość godzin– 525) 

Lp. Opis 

Szacunkowa 
liczba 

godzin pracy 
sprzętu (h) 

Cena jednostkowa 
za godzinę pracy sprzętu 

netto 

Wartość netto 
[3x4] 

1 2 3 4 6 

1 
Zimowe utrzymanie dróg 
powiatowych na terenie 
Powiatu Krapkowickiego 

525   

podatek VAT w wysokości: 8 %, co stanowi zł ………………………… 
słownie złotych: ......................................................................................................................................... 
razem wynagrodzenie brutto wyniesie: ………………....zł za 525 godzin 
słownie złotych: ......................................................................................................................................... 
Deklaruję przystąpienie do realizacji usługi (dyspozycyjność) w terminie do …….............. godz. (minimum 
1 godzina, max. 2 godziny). 
 

Informujemy, że: 

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

- wybór oferty będzie prowadzić do postania u zamawiającego obowiązku podatkowego 

w odniesieniu do następujących towarów/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)*: 

_______________________________________________________________________________ 

Wartość towaru/usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek 

podatkowy u Zamawiającego to _________________ zł netto. Dotyczy wykonawców, których 

oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. 

w przypadku: 

• wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

• mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku 

od towarów i usług, 



 

• importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez 

zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 

2018 r. 

3. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: ___________ 

__________________________________________________________________________________ 

Zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom o ile jest 

wiadome, podać firmy podwykonawców)*. 

__________________________________________________________________________________ 

4. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w siwz. 

5. Jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w siwz. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy 

wadium w wysokości ___________ PLN w formie __________________________________________ 

Numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: 

______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ _____ 

6. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ______ do ______ stanowią 

tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

co wykazaliśmy w załączniku nr _________ do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one 

udostępniane. Na potwierdzenie powyższego załączamy stosowne wyjaśnienia wskazujące, 

iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa z wyłączeniem informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. 

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy zawartymi 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej 

oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy małym, średnim, dużym przedsiębiorstwem* zgodnie z zaleceniem 

Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz. U. UE L 124 z 20.05.2003 r.). 

9. OFERTĘ składamy na _________ stronach. 

10. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

11. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na _________ stronach: 

- _______________________________________________________________________________________ 

- _______________________________________________________________________________________ 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 

____________________________________________ 

(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

*niepotrzebne skreślić



 

Znak sprawy: IM.272.10.2017       Załącznik nr 3 do siwz 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca: 

 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:    ________________________________________________________________ 

Siedziba:  ________________________________________________________________ 

REGON    ________________________________________________________________ 

NIP/PESEL*  ________________________________________________________________ 

KRS/CIDG*  ________________________________________________________________ 

reprezentowany przez: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu 

sprzętu i materiałów wykonawcy” – Gmina Walce 

 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy 
Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 8 ustawy 
Pzp. 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 

 

____________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

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: 

_______________________________________________________________________________________ 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 

 

____________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
* niepotrzebne skreślić 



 

 

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. 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 

 

____________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

 

 

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. 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 

 

____________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 



 

Znak sprawy: IM.272.10.2017       Załącznik nr 4 do siwz 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp  

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawca: 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:    ________________________________________________________________ 

Siedziba:  ________________________________________________________________ 

REGON    ________________________________________________________________ 

NIP/PESEL*  ________________________________________________________________ 

KRS/CIDG*  ________________________________________________________________ 

reprezentowany przez: 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu 

sprzętu i materiałów wykonawcy” – Gmina Walce 

oświadczam, co następuje: 

INFORMACJA  DOTYCZĄCA WYKONAWCY 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale V 

ust. 1 pkt 1.2.siwz. 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 

 

____________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 

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

zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2. siwz polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów:  

___________________________________________________________________________________

w następującym zakresie:  

___________________________________________________________________________________ 

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

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 

 

____________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 



 

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. 

 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 

 

____________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 



 

Znak sprawy: IM.272.10.2017       Załącznik nr 5 do siwz 

 

OŚWIADCZENIE 

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

„ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu 

sprzętu i materiałów wykonawcy” – Gmina Walce 

 

w imieniu Wykonawcy: 

__________________________________________________________________________________ 

(wpisać nazwę / firmę Wykonawcy) 

oświadczam, że: 

• nie należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp*) 

• należę/należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

Pzp , w skład której wchodzą następujące podmioty*): 

 

Lp. Nazwa Adres 

   

   

 

 

________________ dnia ____ ____ ____ roku 

 

___________________________________________ 
(data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 

* niewłaściwe skreślić 

 

UWAGA: 

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przekazuje niniejsze oświadczenie 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy 

z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej. 
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Znak sprawy: IM.272.10.2017       Załącznik nr 6 do siwz 

 

WYKAZ NARZĘDZI,  

WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH 

 

 

Oświadczamy, że w celu realizacji zamówienia na „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie 

powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów wykonawcy” są nam dostępne 

następujące, w pełni sprawne, jednostki sprzętowo transportowe: 

 

Do wykazu dołączam aktualne dokumenty techniczne, w tym dowody rejestracyjne, dokumenty 

potwierdzające ubezpieczenie pojazdów, które będą używane do realizacji zadania. 

 

 

 

 

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

miejscowość, data 

 

........................................................................... 
(podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Typ pojazdu 
(rodzaj, model sprzętu, marka) 

Nr  
Rejestracyjn

y pojazdu 

Masa  
całkowita  

Dane 
techniczne 

- moc  
silnika w KM 

Rok produkcji 
Podstawa 

dysponowania 
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Znak sprawy: IM.272.10.2017       Załącznik nr 7 do siwz 

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 
do oddania do dyspozycji Wykonawcy  

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 
 
UWAGA:  
=>Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO –  

zgodnie z Rozdziałem VI ust. 7 siwz. 
=>Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, w szczególności:  

• zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22A ustawy Pzp 

• dokumenty określające:  
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,  
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego  
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą  

 
 
W imieniu: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega 
Wykonawca) 

 
 
zobowiązuję się do oddania swoich zasobów  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(określenie zasobu – wiedza i doświadczenie , potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy) 

 
do dyspozycji Wykonawcy:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(nazwa Wykonawcy) 
przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą:  

 
„ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu 

sprzętu i materiałów wykonawcy” – Gmina Walce 
 
Oświadczam, iż:  
a) udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie( należy podać informacje 

umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby):  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
b) sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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c) zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
d) będę realizował nw. roboty budowlane, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do 

warunków udziału dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, na których 
polega Wykonawca:  

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

 
__________________ dnia __ __ _____ roku  
 
 
 
 

______________________________________________  
(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej 

do reprezentacji Podmiotu) 
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Znak sprawy: IM.272.8.2017      Załącznik nr 8 do siwz 

Istotne postanowienia umowy 

W dniu ___________________. zawarto umowę pomiędzy Powiatem Krapkowickim ul. Kilińskiego 1, 
47-303 Krapkowice, posiadającym NIP 1990111672, REGON 531412533, reprezentowanym przez 
Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają: 
1. Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki 
2. Sabina Gorzkulla – Wicestarosta Krapkowicki 
ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1579), została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie usług pod nazwą „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
na terenie powiatu krapkowickiego przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów Wykonawcy” – 
Gmina Walce, dalej jako usługi. 

2. Usługi polegać będą w szczególności na: 
1) odśnieżaniu dróg pługami, 
2) odśnieżaniu dróg pługami z jednoczesnym zwalczaniem śliskości zimowej solarkami 

zainstalowanymi na skrzyni samochodu, 
3) zwalczaniu śliskości zimowej dróg na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb solarkami przy 

użyciu solanki, soli z piaskiem lub mieszanki chipsów kokosowych i soli, 
4) odśnieżaniu dróg ładowarkami, 
5) usuwaniu zwałowisk śnieżnych przy użyciu ładowarek, 
6) wywożeniu zalegającego śniegu wraz z załadunkiem z terenu miasta (wyłącznie na pisemne 

polecenie Zamawiającego) na miejsce wskazane przez Zamawiającego  
7) utrzymaniu w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych 

i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy, 
8) zapewnieniu dostępu do materiałów uszorstniających piasku i soli, 

3. Usługi realizowane będą zgodnie ze „Specyfikacją techniczną zimowego utrzymania dróg 
powiatowych Powiatu Krapkowickiego” stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

4. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania usług uzgadniane będą przez wyznaczonego w tym 
zakresie przedstawiciela Zamawiającego z wyznaczonym przedstawicielem Wykonawcy 
telefonicznie, ustnie lub na piśmie. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do stałej obserwacji nawierzchni dróg w celu niezwłocznego 
usuwania śliskości zimowej. Wyjazd na drogi w celu zwalczania śliskości i odśnieżania nastąpi po 
konsultacji z wyznaczonym w tym zakresie przedstawicielem Zamawiającego. 

6. W przypadku nagłego załamania pogody Wykonawca może podjąć samodzielnie decyzję 
o rozpoczęciu wykonywania usługi. O fakcie tym powinien niezwłocznie powiadomić telefonicznie 
wyznaczonego w tym zakresie przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia całodobowej stałej łączności telefonicznej 
z Zamawiającym oraz jego przedstawicielami. 
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8. Wykonawca oświadcza, że czas przystąpienia Wykonawcy do akcji zimowego utrzymania dróg od 
momentu przekazania zlecenia przez Zamawiającego zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi: …..…. 
godzin. 

 

§ 2 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy siłami własnymi oraz przy pomocy 
podwykonawców, których wykaz wraz z zakresem usług, których wykonanie zamierza im 
powierzyć został określony w ofercie przetargowej Wykonawcy. 

2. W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie przewiduje Podwykonawców to znaczy, że zamierza 
usługę wykonać bez udziału Podwykonawcy, w innym przypadku obowiązany jest do zawarcia 
umów z Podwykonawcami, w trybie art. 6471 Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem ust. 3 do 5. 

3. Kopie ww. umów zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 7 dni od podpisania 
umowy. 

4. Do zawarcia przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami jest wymagana pisemna 
zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje 
przy pomocy podwykonawców. 

 

§ 3 

Terminy realizacji umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia zawarcia 
umowy do 31 grudnia 2018 r. z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Praktyczne rozpoczęcie sezonu następuje z chwilą wystąpienia opadów śniegu lub wezwania do 
robót przy zimowym utrzymaniu dróg. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 
netto _________________ zł (słownie: ____________________________________ 00/100) 
tj. brutto __________________ zł (słownie: ____________________________________ 00/100). 

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, została oszacowana na podstawie 
następującego zestawienia: 

 

Opis 

Szacunkowa 

liczba 

godzin pracy 

sprzętu (h) 

Cena jednostkowa 

za godzinę pracy sprzętu 

netto 

Wartość netto 

[2x3] 

1 2 3 4 

Zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych na terenie 

Powiatu Krapkowickiego 

Gmina Walce 

   

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej kwoty określonej przez 
Wykonawcę w ofercie stanowiącej załącznik Nr 3 do umowy, w sytuacji warunków pogodowych 
niewymagających wykonywania wskazanej usługi w określonej szacunkowo wielkości. 

4. Strony ustalają, że wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane w danym miesiącu prace 
ustalana będzie poprzez przemnożenie ilości rzeczywiście przepracowanych godzin przez cenę 
jednostkową za godzinę pracy sprzętu określoną w ust. 2 (kolumna 3). 

5. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie Wykonawca ponosi w związku 
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczególności koszty: 
1) zakupu materiałów, sprzętów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz 

kosztów ich użytkowania i przechowywania, 
2) dojazdu i powrotu do i od Zamawiającego, a także do i z miejsca wykonywania usługi, 
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3) bieżących napraw i konserwacji pojazdów oraz sprzętu, 
4) paliwa, utrzymania i ubezpieczenia pojazdów oraz sprzętu, 
5) oznakowania pojazdów w sygnalizację świetlną, 
6) zakupu telefonów niezbędnych do utrzymania kontaktu z Zamawiającym oraz kosztów 

połączeń. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji przedmiotu umowy w tym 

w szczególności na podstawie systemu monitorującego GPS-GSM Zamawiającego 
zainstalowanego w pojeździe Wykonawcy. 

 

§ 5 

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie na podstawie miesięcznych faktur VAT. 
2. Podstawą wystawienia faktur VAT będzie miesięczne zestawienie kart drogowych obejmujących 

ilość godzin w jakich wykonywano usługi wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 – 6 potwierdzonych przez 
wyznaczonego w tym zakresie przedstawiciela Zamawiającego oraz potwierdzoną przez 
Zamawiającego prawidłowość wykonania, dalej jako karty drogowe. 

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie 14 dni licząc od dnia potwierdzenia 
jej odbioru przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych ustępów. 

4. W przypadku, gdy faktura nie spełnia wymagań pod względem merytorycznym w tym 
wskazanych w ust. 2, lub rachunkowym, zostanie zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty 
wynagrodzenia. Płatność nastąpi po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury. Postanowienia zawarte w ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku wykonania robót przez Podwykonawców płatność nastąpi na rachunek Wykonawcy 
po dostarczeniu przez Wykonawcę (przed upływem terminu płatności Zamawiającego) oryginału 
oświadczenia Podwykonawcy, że otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za 
wykonane roboty. W przypadku nie dostarczenia tego oświadczenia Zamawiający przeleje 
wynagrodzenie w części odpowiadającej wynagrodzeniu Podwykonawcy należne mu od 
Wykonawcy za wykonane roboty, na rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany w umowie 
Podwykonawcy z Wykonawcą. 

6. Za dzień zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury zawierającej następujące dane:  

1) Nabywca: Powiat Krapkowicki ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice,  NIP 199-01-11-672. 
2) Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice. 

 

§ 6 

Obowiązki stron 

1. Obowiązki Zamawiającego: 
1) zagwarantowanie utrzymania bieżącej łączności telefonicznej z Wykonawcą, 
2) uzgadnianie zakresów wykonania usług, 
3) wyposażenie, przekazanego do zimowego utrzymania pojazdu, w system monitorujący pracę 

sprzętu lokalizator GPS-GSM będący własnością Zamawiającego. 
2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) prawidłowe i terminowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu 
umowy określonych w § 1, 

2) współpraca z Zamawiającym w szczególności poprzez osoby wskazane w wykazie osób 
upoważnionych przez Zamawiającego do nadzoru nad realizacją usług oraz zakresy ich 
działalności stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, 

3) koordynowanie prac realizowanych przez podwykonawców, 
4) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż, 
5) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami, 
6) zapewnienie sprzętu i materiałów spełniających wymagania norm technicznych, 
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7) przekazanie Zamawiającemu imiennego wykazu osób upoważnionych i kompetentnych 
w realizacji zadań określonych umową, z podaniem ich adresów, numerów telefonów oraz 
bieżącą aktualizację wykazu, 

8) zabezpieczenie odpowiednich materiałów uszorstniających piasku i soli oraz miejsca do ich 
składowania, 

9) zapewnienie samochodów obsługujących akcję zimową posiadających sprawne liczniki 
z uwagi na konieczność ewidencjonowania w kartach drogowych ich przebiegów, 

10) podstawienie samochodu z rozsypywarką i pługiem w dniu i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego w celu zainstalowania urządzeń służących do monitoringu pracy sprzętu. 

3. Do obowiązków osób obsługujących pojazdy i sprzęt z ramienia Wykonawcy należy niezwłoczne 
przekazywanie wyznaczonemu w tym zakresie przedstawicielowi Zamawiającego informacji o: 
1) aktualnym stanie i przejezdności dróg, 
2) czasie rozpoczęcia i zakończenia na poszczególnych odcinkach dróg, 
3) zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, 
4) innych zdarzeniach zauważonych na drodze. 

4. Zmiany w wykazach wymienionych w ust. 2 pkt 2 i 7 przekazywane będą przez strony umowy 
niezwłocznie na piśmie i nie wymagają aneksu do umowy. 

 

§ 7 

Nadzór 

1. Osoby wymienione w § 6 ust. 2 pkt 2 posiadają kompetencje wzywania do wykonania 
i zaprzestania konkretnych czynności, wydawania poleceń i instrukcji, prowadzenia bieżącej 
kontroli, a także potwierdzania dokumentów Wykonawcy w zakresie ilości i jakości wykonanej 
usługi stosownie do zakresu oznaczonego w załączniku nr 1 do umowy. 

2. Zakres wykonywanych w danym dniu czynności tj. nr drogi na której była prowadzona akcja, ilość 
kilometrów oraz rodzaj podjętych działań Wykonawca zamieszcza w karcie drogowej. 

3. Karta drogowa za dany dzień musi być potwierdzona przez wyznaczonego w tym zakresie 
przedstawiciela Zamawiającego, który potwierdza własnoręcznym podpisem zakres wykonanych 
w tym dniu usług. Karta powinna być przedłożona do potwierdzenia najpóźniej w dniu następnym 
po dniu, w którym wykonana została dana usługa. W wyjątkowych sytuacjach skan karty 
drogowej może być przesłany faksem na nr 77 40 74 359 lub pocztą elektroniczną na adres 
inwestycje@powiatkrapkowicki.pl.  

4. W przypadku niezgodności danych zawartych w karcie drogowej, z rzeczywiście wykonaną 
w danym dniu usługą, wyznaczony w tym zakresie przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest 
do odmowy jej potwierdzenia. 

5. Brak podpisu wyznaczonego w tym zakresie przedstawiciela Zamawiającego na karcie drogowej 
powoduje brak podstaw do naliczenia wynagrodzenia. 

6. Wykonanie usług będzie podlegało monitoringowi za pomocą lokalizatorów GPS-GSM. 
7. Montaż lokalizatorów GPS-GSM wykona dostawca systemu monitorowania pracy sprzętu dla 

Starostwa Powiatowego w Krapkowicach na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy 
Dostawcą systemu monitoringu usług zimowego utrzymania dróg, a Zamawiającym. 

8. Wykonawca w ramach niniejszej umowy podstawi w dniu i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego samochody w celu zainstalowania lokalizatorów GPS-GSM.  

9. W przypadku uszkodzenia lokalizatora GPS-GSM z winy Wykonawcy lub zmiany samochodu 
w trakcie umowy koszty naprawy i montażu będzie ponosił Wykonawca. 

10. W przypadku awarii samochodu z zamontowanym lokalizatorem GPS-GSM (trwającej od 2 do 7 
dni) za pracę samochodu zastępczego Zamawiający zapłaci Wykonawcy 80 % ceny za 1 godzinę 
pracy sprzętu określoną w § 4 ust. 2 (kolumna 3). 

11. W przypadku długotrwałej awarii samochodu (trwającej powyżej 7 dni) Wykonawca podstawi 
samochód, w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w celu przemontowania lokalizatora GPS-
GSM na nowy samochód na własny koszt. Do czasu zamontowania urządzenia za pracę 
zamiennego nośnika Zamawiający zapłaci 80 % ceny za godzinę pracy sprzętu określoną w § 4 
ust. 2 (kolumna 3). 

mailto:inwestycje@powiatkrapkowicki.pl
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12. W przypadku awarii sprzętu, służącego do zimowego utrzymania dróg, Wykonawca zobowiązany 
jest zabezpieczyć utrzymanie dróg w odpowiednim standardzie sprzętem zamiennym o nie 
gorszych parametrach technicznych, za wynagrodzeniem przewidzianym w niniejszej umowie 
pomniejszonym zgodnie z ust. 10 i 11. 

 
§ 8 

Odbiory 

1. Strony ustalają, że odbiór wykonanej usługi będzie odbywał się na podstawie zestawienia kart 
drogowych pojazdu. Ilość przejechanych, odśnieżonych dróg, potwierdzona pisemnie przez 
przedstawiciela Zamawiającego w zakresie ilościowym wykonanych usług oraz wg następujących 
zasad: 
1) przy odśnieżaniu dróg: 

a) Zamawiający może przeprowadzać wyrywkową kontrolę grubości pozostawionego śniegu 
na jezdni oraz szerokości odśnieżania. Kontrola odbywa się w ciągu 4 godzin po 
wykonaniu pracy, jeżeli warunki pogodowe są ustabilizowane, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie 
wykonać prac zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg, powinien zawiadomić 
– pisemnie, faksem, telefonicznie - o tym fakcie Zamawiającego, 

c) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieuzasadnionych odstępstw od 
standardów zimowego utrzymania dróg określonych w „Specyfikacji technicznej 
zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Krapkowickiego”, stanowiących 
załącznik Nr 2 do umowy, Wykonawca ponosi kary zgodnie z umową. 

2) przy zwalczaniu śliskości: 
a) Zamawiający może przeprowadzać wyrywkową kontrolę ilości rozsypanych środków, 

szerokości i długości sypania, 
b) kontrola wyrywkowa odbywa się w ciągu 4 godzin po wykonaniu pracy, jeżeli warunki 

pogodowe są ustabilizowane, 
c) w przypadku, gdy Wykonawca ze względu na trudne warunki pogodowe nie jest w stanie 

wykonać prac zgodnie ze standardem zimowego utrzymania dróg, powinien zawiadomić 
faksem na nr 77 40 74 359, pocztą elektroniczną na adres a.gacek@powiatkrapkowicki.pl 
lub telefonicznie na nr telefonu komórkowego 698 159 225 o tym fakcie Zamawiającego, 

d) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieuzasadnionych odstępstw od 
standardów zimowego utrzymania dróg, określonych w „Specyfikacji technicznej 
zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Krapkowickiego”, stanowiących 
załącznik Nr 2 do umowy, Wykonawca ponosi kary zgodnie z umową. 

2. Wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z jej postanowieniami oraz załącznikami 
Zamawiający stwierdzi na piśmie, które niezwłocznie zostanie doręczone Wykonawcy, przy czym 
doręczenie może nastąpić także faxem na nr…………………… lub na adres email 
……………………………………..  

3. Wykonawca w terminie 2 dni od doręczenia pisma zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień 
w zakresie wadliwego wykonania przedmiotu umowy. 

4. W przypadku nieuwzględnienia wyjaśnień Wykonawcy i potwierdzenia wadliwego wykonania 
umowy w tym w szczególności odstępstw od standardów zimowego utrzymania dróg, 
określonych w „Specyfikacji technicznej zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu 
Krapkowickiego”, stanowiącej załącznik Nr 2 do umowy, Zamawiający naliczy kary umowne 
zgodnie z § 11. 

 

§ 9 

Odpowiedzialność odszkodowawcza 

1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte niniejszą umową z należytą starannością, 
zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz przy zachowaniu obowiązujących 
przepisów prawa. 



 

40 

2. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za 
wszelkie szkody (w szczególności wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich 
w przypadku, gdy będą one związane z wykonywaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
a także wynikać będą z wad w wykonaniu przedmiotu umowy lub z powodu nie dołożenia 
należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu 
umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim – użytkownikom 
dróg, chodników i placów, jeśli powstały one w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy 
przez Wykonawcę, a także na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków 
określonych w umowie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy obowiązujące oraz 
opłacone ubezpieczenia pojazdów oraz OC od prowadzonej działalności na kwotę minimum 
200.000,00 zł. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
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, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2) zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja Wykonawcy, 
3) jeśli Wykonawca nie rozpoczął w terminie do 48 godzin wykonywania usług lub nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego, 
4) jeśli dwukrotnie zaistniały podstawy do naliczania kar umownych za nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy, 
5) jeśli Wykonawca przerwał realizację wykonywania usługi i przerwa trwa dłużej niż 2 dni, 

w warunkach pogodowych zobowiązujących do wykonywania przedmiotu umowy, 
6) jeśli Wykonawca realizuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają obowiązki 
szczegółowe: w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych usług wg stanu na dzień odstąpienia, 
potwierdzony przez wyznaczonego w tym zakresie przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy: 
1) dokona odbioru; 
2) zapłaci wynagrodzenie za usługi, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia. 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
1) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

w wysokości 20 % szacunkowego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1, 
2) za nieświadczenie usług w przypadku wezwania przez wyznaczonego w tym zakresie 

przedstawiciela Zamawiającego, w wysokości 500,00 zł brutto za pierwszy dzień, oraz 
1.000,00 zł brutto za każdy następny dzień, od dnia w którym osoba upoważniona wezwała 
Wykonawcę do świadczenia usługi, 

3) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stwierdzone w terenie i udokumentowane 
protokołem, w wysokości do 50 % należności brutto jaka przysługiwałaby za prawidłowe 
wykonanie, 

4) za przerwanie realizacji wykonywania przedmiotu umowy, gdy przerwa trwa dłużej niż 
2 godziny w warunkach pogodowych niekorzystnych, powodujących zagrożenie na drodze, 
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w wysokości 1 % szacunkowego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 4 ust. 1 za każdą 
rozpoczętą godzinę przerwy w przypadku niezawiadomienia o trudnych warunkach 
pogodowych określonych w § 8 ust. 1 pkt 1 b) i pkt 2 c). 

5) za przekroczenie czasu reakcji określonego w § 1 ust. 8 niniejszej umowy za każdą rozpoczętą 
godzinę zwłoki w wysokości iloczynu trzykrotnej ceny jednostkowej netto powiększonej 
o należny podatek VAT, wskazanej w tabeli przedstawione w § 4 ust. 2 niniejszej umowy 
i ilości godzin spóźnienia. 

6) za każdy przypadek niezłożenia przez Wykonawcę, na żądanie Zamawiającego, oświadczeń 
lub dokumentów o których mowa w § 12 ust. 1, w wysokości 25 % wartości ceny brutto 
określonej w § 4 ust. 1, 

7) za każdy przypadek zatrudnienia pracowników przy realizacji zamówienia na umowę o pracę 
w liczbie mniejszej od zadeklarowanej ilości w ofercie Wykonawcy, w wysokości 5 % wartości 
ceny brutto określonej w § 4 ust. 1, za każdy jeden brakujący etat (rozumiany jako 
zatrudnienie pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy określonym w przepisach prawa 
pracy). 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami za 
niedokonanie terminowej płatności za fakturę VAT. 

3. Kary naliczane będą po miesięcznym okresie rozliczeniowym. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania 

pisemnego wezwania od Zamawiającego, przy czym za dochowanie formy pisemnej strony 
uważają także przesłanie wezwania zgodnie z § 8 ust. 2. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia 
bez odrębnych wezwań i powiadomienia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

7. W celu potwierdzenia nienależytego wykonania usługi lub opóźnienia w jej wykonaniu 
Zamawiający dokona weryfikacji w terenie. Nieobecność Wykonawcy pomimo telefonicznego 
powiadomienia podczas weryfikacji w terenie, nie może stanowić podstawy do kwestionowania 
stwierdzonego stanu faktycznego zapisanego w protokole. 

 

§ 12 

1. W trakcie realizacji umowy, w celu kontroli spełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników 
wykonujących czynności w ramach realizacji przedmiotu umowy o których nowa w ust. 2 na 
podstawie umowy o pracę, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, 
podwykonawcę, dalszego podwykonawcę lub osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności 
w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 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 oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy, podwykonawcy 
lub dalszego 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 r. o ochronie danych osobowych (dz. U. 
z 2016 r. poz. 922) (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). 
Data zawarcia umowy powinna być możliwa do zidentyfikowania; 
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2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wszystkie prace fizyczne w tym 
prace operatorów sprzętu związane z wykonaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, 
tj. wykonujące następujące czynności: przygotowanie mieszanki, załadunek mieszanki, 
odśnieżanie, zwalczanie śliskości, gołoledzi i błota pośniegowego, montaż i demontaż sprzętu do 
zimowego utrzymania na nośniki, koordynacja akcji zimowego utrzymania dróg i kontakt 
z Zamawiającym. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest również do: 
1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

zatrudnienia pracowników wykonujących czynności, o których mowa w ust. 2 na podstawie 
umowy o pracę, 

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,  
3) wystąpienie o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w przypadku 

uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

 

§ 13 

Zmiana umowy 

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
2. Zmiany istotnych postanowień umowy mogą dotyczyć: 

1) terminu realizacji umowy, 
2) warunków i terminów płatności, 
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, 
4) zmiany parametrów technicznych związanych z wykonywaniem usług. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, 
w szczególności: 
1) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 i 2 w przypadku:  

a) wystąpienia „siły wyższej”, tj. katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak 
terrorystyczny, 

b) przedłużenia procedury przetargowej, 

c) uwarunkowań społecznych (protesty, listy, petycje, itp.) 

d) konieczności prowadzenia uzgodnień z właścicielami nieruchomości, 

e) zmiany technologii wykonania robót,  

f) zmiany stanu prawnego,  

g) niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

h) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej 

2) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 3 w przypadku wskazanym w § 14 oraz w razie zmian 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w trakcie realizacji umowy, w szczególności 
dotyczących przepisów podatkowych, np. zamiany ustawowej stawki podatku VAT lub 
regulacji dot. wykorzystania środków budżetowych, 

3) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 4 jeśli przyczyni się to do poprawy jakości usług, przy czym 
zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji umowy. 

4. Wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia 
zmian do umowy 

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1) sukcesja Wykonawcy tj. nabycie wszelkich praw i obowiązków w związku z następstwem 

prawnym, 
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
3) zmiany danych teleadresowych,  
4) zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, 

6. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega 
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unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego 
w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

§ 14 

Klauzule waloryzacyjne 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia 
w następujących warunkach: 
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r., o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 wykonawca składa pisemny 
wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w 
życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
wykonawcy po zmianie umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 wykonawca składa pisemny 
wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w 
życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek 
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie 
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia 
a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek 
powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą 
akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników wykonawcy, które 
nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 wykonawca składa pisemny 
wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać 
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem 
zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien 
obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo 
ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3. 

5. Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4, wyznacza datę zawarcia 
aneksu do umowy. 

6. Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po 
dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 5. 

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na koszty wykonania zamówienia 
należy do wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez zamawiającego. 

 

§ 15 

1. W przypadku powstania konieczności powierzenia lub przetwarzania danych osobowych, 
zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 922), zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych zostaną uregulowane odrębną, 
nieodpłatną umową. 
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2. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od podpisania umowy, o której mowa w ust. 1, 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za następstwa tego uchylenia, w tym z tytułu 
powstałej szkody Zamawiającego (jako administratora danych) lub osoby trzeciej, a także w razie 
i z tytułu związanej z tym przerwy lub opóźnienia w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, ze 
skutkami opisanymi w § 11. 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu 

Cywilnego (Dz. U z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2017, poz. 1260 z późn. zm.). 

 

§ 18 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 


