Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń
ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz
opady śniegu. Do zimowego utrzymanie dróg zalicza się między innymi:
- usuwanie śniegu z dróg,
- usuwanie śliskości zimowej, gołoledzi
- prace porządkowe po sezonie zimowym.
2. ZASADY PROWADZENIA PRAC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH
POWIATOWYCH W SEZONIE 2019/2020
Zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2019/2020 objęto 81,339 km prace polegające na
odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej prowadzone będą w zróżnicowanym zakresie. Na drogach
powiatowych w zad. I-III w sezonie zimowym będzie obowiązywać 4 standard zimowego
utrzymania:
 4 standardem objęto – 81,339 km
Odśnieżanie i usuwanie gołoledzi na drogach prowadzone jest zgodnie z zarządzeniem nr 46
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994r. (Dz. U. Nr 10 poz. 20).
Niżej podajemy zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi w standardzie:
4 standard
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie na
odcinkach decydujących o możliwości ruchu mieszanką piasku i soli. Zakładany czas odśnieżania nie
może przekraczać 8 godzin od wystąpieniu opadów, z tym że dopuszcza się przy intensywnych
opadach pozostawianie na jezdni zajeżdżonego śniegu i „języków” lodowych utrudniających ruch.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.
Ponadto Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania usługi, gdy Zamawiający stwierdzi
niewłaściwe wykonanie zadania. Zamawiający telefonicznie/pisemnie poinformuje Wykonawcę
o odcinkach dróg powiatowych gdzie należy ponownie wykonać usługę.
Z wykonania powyższych czynności Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego.
Po zakończeniu sezonu zimowego, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania prac
porządkowych, tj. oczyszczenia wpustów kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni jezdni z piachu.

UWAGA!!!
Na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. zwracamy się z prośbą o nie stosowanie środków
chemicznych, które powodują zjawisko elektrolizy (np. chlorku sodu) oraz podnoszenie pługa
odśnieżnego przy przekraczaniu skrzyżować linii kolejowych z drogami. Odśnieżarki zbierając
nadmiar śniegu z dróg w momencie przejazdu przez przejazdy kolejowe, zasypują żłobki znajdujące
się między krawędzią płyt przejazdowych a szynami oraz zasypują tory, co w znacznym stopniu
wpływa na bezpieczeństwo ruchu pojazdów kolejowych i drogowych.

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTY
pieczęć wykonawcy

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1
66-100 Sulechów

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie „przetarg nieograniczony” na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
w sezonie 2019 / 2020 – zadanie nr …..
1.

WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę:
………………………………………………………………………….….……………………..…
………………………………………………………………………………………………………
adres siedziby (w przypadku osób fizycznych również adres zamieszkania)
………………………………………………….…….…………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………
tel./fax: …………….………………………………………………
REGON:…………………………….

NIP:…………………………

e-mail: ……………………… adres strony internetowej ………………………………
Ustalam adres do korespondencji (jeżeli jest on inny od wskazanego powyżej):
………………………………………………………………………………………………………
2. Składam

(my)

niniejszą

ofertę

przetargową

we

własnym

imieniu

/

jako

lider

w konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..…....... (nazwa lidera)*.
W

skład

konsorcjum

jako

partner

wchodzi

…………………………………………..

(*niepotrzebne skreślić – przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że ofertę złożono we własnym
imieniu)

3.

Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferuję (my) wykonanie
niniejszego zamówienia za następującą cenę netto:.............................................................
(słownie:.........................................................................................................................................),
w tym podatek VAT (….. %) …………………. zł
cena brutto ............................................. (słownie: ......................................................................
.......................................................................................................................................................).

4. Oświadczam (my), iż posiadamy* / nie posiadamy* (*niepotrzebne skreślić - przypadku braku
skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie posiada GPS w pojazdach i sprzętach) GPS

w sprzętach i pojazdach przeznaczonych do zimowego utrzymania dróg. GPS jest
zamontowany w następujących pojazdach i sprzętach wymienionych w załączniku nr 9 do

SIWZ (proszę podać nazwy, marki i numery rejestracyjne pojazdów posiadających GPS):

..……………………………………………………………………………………..….…..
..……………………………………………………………………………………..….…..
5.

Oświadczam (my), iż dysponujemy* / nie dysponujemy* (*niepotrzebne skreślić - przypadku
braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie dysponuje dodatkowym sprzętem przeznaczonym
do realizacji danej części zamówienia) dodatkowym sprzętem przeznaczonym do realizacji danej

części zamówienia, w postaci:

..……………………………………………………………………………………..….…..
(proszę podać nazwę, markę i numer rejestracyjny pojazdu przewidzianego dodatkowo do realizacji danej
części zamówienia)

6.

Informuje (my), że:
 wybór oferty nie

będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku

podatkowego*
 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących robót budowlanych/usług/dostaw: …………………….…*


Wartość robót budowlanych / usług / dostaw powodująca obowiązek podatkowy
u Zamawiającego to ………………… zł netto*.
(*niepotrzebne skreślić).

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.
7.

Oświadczam (my), że składam(my) ofertę jako:
 małe lub średnie przedsiębiorstwo*,
 duże przedsiębiorstwo*,
 Wykonawca z innego państwa będącego członkiem Unii Europejskiej*,
 Wykonawca z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskich*
(*niepotrzebne skreślić)

8.

Oświadczam (my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz
uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka i trudności, jakie mogą dotyczyć
realizacji oferty przetargowej oraz nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

9.

Oświadczam (my), że zamówienie wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawców* /
zamówienie wykonam przy udziale podwykonawców* (*niepotrzebne skreślić – w przypadku
braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).

10. Osobą odpowiedzialną za wykonanie usługi i kontakt z Zamawiającym będzie Pan/Pani
…………………………………….… nr tel. ………………….……
11. Oświadczam (my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
12. Oświadczam (my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
(zgodnie z przedstawionym wzorem) na warunkach określonych i zawartych w SIWZ oraz
w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
13. Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i umową, w szczególności w terminach i według cen w niej określonych.
14. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
2 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
3 Formularz cenowy
Dodatkowymi załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:
1) ............................................................................
2) ............................................................................

Data: ………………………
Podpis………………………….…………………
(Wykonawca lub osoba upoważnionej do podpisywania
w imieniu Wykonawcy)

załącznik nr 3 – zadanie nr I

FORMULARZ CENOWY – zadanie nr I (Gmina Zabór)
pieczęć wykonawcy

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych o łącznej długości 23,361 km, polegające na zwalczaniu śliskości zimowej przy użyciu mieszanki
piasku i soli wraz z sprzątaniem i oczyszczaniem wpustów ulicznych po zakończeniu sezonu zimowego oraz odpłużaniem śniegu na
terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2019/2020.
UWAGA:
Cena 1 km dziennego utrzymanie dróg w standardzie IV bez względu na panujące warunki atmosferyczne, musi w sobie zawierać cenę pracy sprzętu
specjalistycznego tj. solarek, pługów, magazynu soli, urządzeń do roztworu solanki, mieszaniny piasku z solą oraz środków transportu, obsługi także
sprzątanie drogi i oczyszczanie wpustów ulicznych – (cena 1 km uśredniona).
Nazwa dróg/ulic powiatowych
przeznaczonych do zimowego
utrzymania
1

Standard
zimowego
utrzymania
dróg
2

Lokalizacja

Łączna ilość km
do dobowego
zimowego
utrzymania

Cena netto za 1 km
dobowego zimowego
utrzymania (uśredniona)

Ilość dni
w sezonie
zimowym
(okres)

Wartość netto
poszczególnych
okresów zimowego
utrzymania dróg

3

4

5

6

7

IV

wg wykazu

23,361

40
(22.11.2019 – 31.12.2019)

IV

wg wykazu

23,361

73
(01.01.2020– 13.03.2020)

drogi powiatowe nr 1184F, 1029F,
1028F, 1185F

WARTOŚĆ NETTO CAŁEGO OKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
WARTOŚĆ PODATKU VAT
WARTOŚĆ BRUTTO CAŁEGO OKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………..
Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………..
Data: ………………………

Podpis…………………………….………………………
(Wykonawca lub osoba upoważnionej do podpisywania
w imieniu Wykonawcy)

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem
w ramach zadania nr I

Drogi powiatowe nr

km

na terenie gminy Zabór:
dr nr 1184F Droszków – Czarna – Dąbrowa

7,210

dr nr 1029F Zabór – Czarna – granica Powiatu Zielonogórskiego

6,821

dr nr 1028F Dąbrowa – Milsko

4,000

dr nr 1185F Łaz – Przytok – Jany

5,330

RAZEM: I ZADANIE

23,361 km

załącznik nr 3 – zadanie nr II

FORMULARZ CENOWY – zadanie nr II (Gmina Babimost)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych o łącznej długości 25,558 km, polegające na zwalczaniu śliskości zimowej przy użyciu mieszanki
piasku i soli wraz z sprzątaniem i oczyszczaniem wpustów ulicznych po zakończeniu sezonu zimowego oraz odpłużaniem śniegu na
terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2019/2020.
pieczęć wykonawcy

UWAGA:
Cena 1 km dziennego utrzymanie dróg w standardzie IV bez względu na panujące warunki atmosferyczne, musi w sobie zawierać cenę pracy sprzętu
specjalistycznego tj. solarek, pługów, magazynu soli, urządzeń do roztworu solanki, mieszaniny piasku z solą oraz środków transportu, obsługi także
sprzątanie drogi i oczyszczanie wpustów ulicznych – (cena 1 km uśredniona).
Nazwa dróg/ulic powiatowych
przeznaczonych do zimowego
utrzymania
1
drogi powiatowe na terenie Gminy
Babimost nr: 1190F, 1191F, 1193F,
1194F, 1195F, 1196F oraz drogi
powiatowej na terenie Miasta Babimost nr:
ul. Dworcowa 2101F, ul. Gagarina 2102F,
ul. Łąkowa 2103F, ul. 1-go Maja 2104F,
ul. Młynisko 2105F, ul. Mostowa 2106F,
ul. Poznańska 2107F, ul. Żwirki i Wigury
2108F, ul. Leśna 1194F

Standard
zimowego
utrzymania
dróg
2

Lokalizacja

Łączna ilość km
do dobowego
zimowego
utrzymania

Cena netto za 1 km
dobowego zimowego
utrzymania (uśredniona)

Ilość dni
w sezonie
zimowym
(okres)

Wartość netto
poszczególnych
okresów zimowego
utrzymania dróg

3

4

5

6

7

IV

wg
wykazu

25,558

40
(22.11.2019 – 31.12.2019)

IV

wg
wykazu

25,558

73
(01.01.2020– 13.03.2020)

WARTOŚĆ NETTO CAŁEGO OKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
WARTOŚĆ PODATKU VAT
WARTOŚĆ BRUTTO CAŁEGO OKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………..
Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………..
Data: ………………………

Podpis…………………………….………………………
(Wykonawca lub osoba upoważnionej do podpisywania
w imieniu Wykonawcy)

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem
w ramach zadania nr II
Gmina Babimost

km

dr. nr 1193F Podmokle Małe – Laski – Nowe Kramsko

6,930

dr. nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo

2,824

dr. nr 1194F Babimost – Podmokle Małe

2,360

dr. nr 1191F Kolesin – Stare Kramsko - Wojnowo

5,460

dr. nr 1196F Podmokle Wielkie – Nowa Wieś Zbąska

2,735

dr. nr 1195F Kolesin – Karczyn

0,700
21,009 km

Miasto Babimost

km

ul. Dworcowa 2101F

0,925

ul. Gagarina 2102F

0,320

ul. Łąkowa 2103F

0,156

ul. Młynisko 2105F

0,245

ul. Mostowa 2106F

0,600

ul. Poznańska 2107F

0,142

ul. 1-go Maja 2104F

0,340

ul. Żwirki i Wigury 2108F

0,674

ul. Leśna 1194F

1,147
4,549 km

RAZEM:

II ZADANIE

25,558 km

załącznik nr 3 – zadanie nr III

FORMULARZ CENOWY – zadanie nr III (Gmina Świdnica)
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych o łącznej długości 32,420 km, polegające na zwalczaniu śliskości zimowej przy użyciu mieszanki
piasku i soli
wraz
z sprzątaniem i oczyszczaniem wpustów ulicznych po zakończeniu sezonu zimowego oraz odpłużaniem śniegu na
pieczęć
wykonawcy
terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2019/2020.
UWAGA:
Cena 1 km dziennego utrzymanie dróg w standardzie IV bez względu na panujące warunki atmosferyczne, musi w sobie zawierać cenę pracy sprzętu
specjalistycznego tj. solarek, pługów, magazynu soli, urządzeń do roztworu solanki, mieszaniny piasku z solą oraz środków transportu, obsługi także
sprzątanie drogi i oczyszczanie wpustów ulicznych – (cena 1 km uśredniona).
Nazwa dróg/ulic powiatowych
przeznaczonych do zimowego
utrzymania
1

Standard
zimowego
utrzymania
dróg
2

Lokalizacja

Łączna ilość km
do dobowego
zimowego
utrzymania

Cena netto za 1 km
dobowego zimowego
utrzymania (uśredniona)

Ilość dni
w sezonie
zimowym
(okres)

Wartość netto
poszczególnych
okresów zimowego
utrzymania dróg

3

4

5

6

7

IV

wg wykazu

32,420

40
(22.11.2019 – 31.12.2019)

IV

wg wykazu

32,420

73
(01.01.2020– 13.03.2020)

drogi powiatowe nr 1181F, 1180F,
1144F, 1178F

WARTOŚĆ NETTO CAŁEGO OKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
WARTOŚĆ PODATKU VAT
WARTOŚĆ BRUTTO CAŁEGO OKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Słownie netto: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………..
Słownie brutto: ……………………………………………………………………………………………………..………………………………..
Data: ………………………

Podpis…………………………….………………………
(Wykonawca lub osoba upoważnionej do podpisywania
w imieniu Wykonawcy)

Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem
w ramach zadania nr III
Drogi powiatowe nr

km

na terenie gminy Świdnica:
droga nr 1181 F Wilkanowo –Słone - Buchałów – Letnica - Koźla

14,170

droga nr 1180 F Koźla (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1181F do końca miejscowości Koźla)

1,500

droga nr 1144 F od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 - Radomia - Orzewo - Drzonów

5,200

droga nr 1178 F Świdnica – Grabowiec - Lipno

11,550

________________________________________________________________________________________________
RAZEM: III ZADANIE

32,420 km

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
pieczęć
wykonawcyna
składane

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

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
w sezonie 2019 / 2020 – zadanie nr …..
prowadzonego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, oświadczam, co następuje:

I.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 6.2.

II. WYKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU, GDY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNYCH
PODMIOTÓW NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez
zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 6.2., polegam na
zasobach następującego/ych podmiotu/ów:
……………………………………………………………………….………………………………….
..………………………………………………………………….…………………………….………,
w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………….……………….…………
……………………………………………………………………………………….….………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) 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, przedstawiam następujące dokumenty, które określają:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego:
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:
d) 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:
Wykaz dokumentów:
a) …………………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………….……
c) …………………………………………………………………………………….………
d) ………………………………………………………………………………………………
III. OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH
W
BŁĄD
ZAMAWIAJĄCEGO,
PRZEDSTAWIANIU
WYMAGANYCH
DOKUMENTÓW ORAZ NIE PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ:
Oświadczam, że:
1. W wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziłem Zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że nie zataiłem tych
informacji;
2. Jestem w stanie przedstawić wymagane dokumenty;
3. W wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przestawiłem informacji wprowadzających w błąd
Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4. Bezprawnie nie wpływałem oraz nie próbowałem wpłynąć na czynności Zamawiającego i nie
próbowałem pozyskać informacji poufnych, mogących dać mi przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

.......................................
Miejscowość, data

................................................................................
Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
pieczęć
wykonawcyna
składane

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

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
w sezonie 2019 / 2020 – zadanie nr …..
prowadzonego przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, oświadczam, co następuje:

I.

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że podlegam/nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust
1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że podlegam/nie podlegam* wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.
5 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że następujące dokumenty są w posiadaniu Zamawiającego:
………………………………………………….….. (wpisać jakie dokumenty ) lub można je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych pod adresem internetowym:
……………… i są aktualne w niniejszym postępowaniu.
*niepotrzebne skreślić

II. WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ WYSTARCZAJĄCE
DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY WYKONAWCA
PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 13-14 ORAZ 16-20
LUB ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP
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:
…………………………………………………….……………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………..……………
(Należy opisać okoliczności czynu Wykonawcy stanowiące podstawę wykluczenia, o której mowa
w art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności).

III. WYKAZANIE,
ŻE
NIE
ZACHODZĄ
PODSTAWY
WYKLUCZ\ENIA
O KTÓRYM MOWA W ART. 22A UST. 1 USTAWY PZP ORAZ O KTÓRYM MOWA W
ART. 24 UST. 1 PKT 13-22 I UST. 5 USTAWY PZP DOTYCZĄCE INNEGO
PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do niżej wymienionego/nych 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.
IV. WSKAZANIE PRZEZ WYKONAWCĘ CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZAMIERZA
POWIERZYĆ PODWYKONAWCY

1. Oświadczam, że wykonanie następujących części zamówienia zamierzam powierzyć
podwykonawcy/om:
……………………………………………………………………..…....................................……
………………………………………………………………..…....................................................
(podać zakres zleconych prac podwykonawcy)

2. Oświadczam, że zostanie powierzona wykonawcy/wykonawcom do wykonania część
zamówienia w wysokości lub procentowa część zamówienia …………… (wpisać kwotę lub %)
V. OŚWIADCZENIE O NIE PRZEDSTAWIANIU INFORMACJI WPROWADZAJĄCYCH
W

BŁĄD

ZAMAWIAJĄCEGO,

PRZEDSTAWIANIU

WYMAGANYCH

DOKUMENTÓW ORAZ NIE PODEJMOWANIU BEZPRAWNYCH DZIAŁAŃ:
Oświadczam, że:
1. W wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wprowadziłem Zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlegam wykluczeniu, oraz że nie zataiłem tych
informacji;
2. Jestem w stanie przedstawić wymagane dokumenty;
3. W wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa nie przestawiłem informacji wprowadzających w błąd
Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego
w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4. Bezprawnie nie wpływałem oraz nie próbowałem wpłynąć na czynności Zamawiającego i nie
próbowałem pozyskać informacji poufnych, mogących dać mi przewagę w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
.......................................
Miejscowość, data

................................................................................
Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 6

ZOBOWIĄZANIE DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW
Ja niżej podpisany (a)
....................................................................................................................................................................
działając w imieniu
...................................................................................................................................................................
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie
………………………………………………………………………………………………………..
(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 Zielonogórskiego
w sezonie 2019 / 2020 – zadanie nr …..
Oświadczam, iż:
1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………..…
(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków przez udostępniane zasoby)

2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………..…
3. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
…………………………………………………………………………………………………..…
4. zrealizuję następujące roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą
(odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia):
…………………………………………………………………………………………………..…

.......................................
Miejscowość, data

................................................................................
Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 7

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
pieczęć wykonawcy

Działając w imieniu

.....................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
w sezonie 2019 / 2020 – zadanie nr …..
Oświadczam/y, że
1. należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23
ustawy Pzp, co następujący Wykonawca/ Wykonawcy, którego oferta/oferty została/y
złożona/e w niniejszym podstępowaniu:
a) ………………………………………………………………………….……………….
b) ………………………………………………………………………………………….
W załączeniu przekazuję następujące dokumenty/informacje potwierdzające, że
powiązania pomiędzy mną a ww. Wykonawcą/Wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu:
a) ……………………………………………………………………….………………….
b) ………………………………………………………………………………………….
2. nie należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
Prawo zamówień publicznych, co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym
postępowaniu*
3. nie należę/ymy do żadnej grupy kapitałowej*
*niepotrzebne skreślić

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA!
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy z członków
Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Załącznik nr 8

WYKAZ
WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG W OKRESIE
pieczęć wykonawcy
OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU
SKŁADANIA OFERT
Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Przetarg nieograniczony na :
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
w sezonie 2019 / 2020 – zadanie nr …..

Przedmiot
usługi
oraz ilość
odśnieżanych
km dróg

Data
wykonania
usługi
(od – do)

Wartość
usługi
brutto

Podmioty
na rzecz których usługi
zostały wykonane

Informacja
o należytym
wykonaniu lub
niewykonaniu
zamówienia
(zaznaczyć
właściwą opcję)
□ Wykonane
Należycie
□ Wykonane
Nienależycie
□ Niewykonane
□ Wykonane
Należycie
□ Wykonane
Nienależycie
□ Niewykonane
□ Wykonane
Należycie
□ Wykonane
Nienależycie
□ Niewykonane
□ Wykonane
Należycie
□ Wykonane
Nienależycie
□ Niewykonane

UWAGA!
1. Do wykazu należy załączyć dokumenty – dowody (poświadczenia) potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie.
2. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczenia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp
należy dołączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu
3. W przypadku podania w kolumnie wartość usługi w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca
przeliczy ją wg średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych .

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 9

WYKAZ NIEZBĘDNYCH NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

pieczęć wykonawcy

Niniejsze zobowiązanie - SKŁADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Składając ofertę w przetargu „przetarg nieograniczony” na :
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
w sezonie 2019 / 2020 – zadanie nr …..
oświadczamy, że:
przy realizacji zamówienia będziemy dysponować następującym sprzętem:
Nazwa i rodzaj sprzętu
Piaskarko – solarka lub
inny sprzęt umożliwiający
automatyczne
rozprowadzenie roztworu
wodnosolnego/mieszaniny
piasku z solą na drogach
(………………………..

Ilość

Marka / Model /
nr rejestracyjny

Rok
produkcji

Stan
techniczny

Postawa
dysponowania
(niepotrzebne
skreślić)

własne/ innych
podmiotów*

………………………….)
Pług odśnieżny

własne/ innych
podmiotów*

Samochód ciężarowy

własne/ innych
podmiotów*
własne/ innych
podmiotów*

UWAGA!:
W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na potencjale technicznym innych podmiotów, na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

dnia
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 10 (wzór)
UMOWA nr PZZD.273. … . 2019
zawarta dnia ………………….. roku w Górzykowie pomiędzy:
Powiatem Zielonogórskim reprezentowanym przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg,
Górzykowo 1, 66-100 Sulechów, NIP Powiatu 973-05-88-217 w imieniu którego działa:
Agnieszka Stelmasik – Dyrektor PZZD
przy kontrasygnacie Moniki Kwaśnej – Głównej księgowej
zwanym dalej Zamawiającym,
a
………………………………………………………………………………………………….
mającym swoją siedzibę w …….………….……. przy ulicy ……………………….……
reprezentowanym przez :
………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę polegającą na: Zimowym
utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2019/2020
- zadanie nr ….. ( gmina….)
2. Przez zimowe utrzymanie dróg należy rozumieć:
a) Zwalczanie śliskości zimowej (gołoledzi, lodowicy, śliskości poślizgowej) poprzez pokrywanie
nawierzchni jezdni, mieszaniną piasku z solą – IV standard
b) Odśnieżanie nawierzchni jezdni
c) Pełnienie dyżuru pogotowia akcji zimowej
d) Przygotowanie i bieżące uzupełnienie zapasów piasku i środków chemicznych
e) Wywóz śniegu
3. Szczegółowe Warunki i zasady wykonania przedmiotu umowy określono w Załączniku Nr 1 do
Zarządzenia Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994
(stanowiącym integralną część umowy).
4. Do czynności określonych w ust. 1. Wykonawca przystąpi natychmiast po wystąpieniu opadów lub
zagrożeń, jednak nie wcześniej niż od dnia wskazanego w § 2 ust. 1 umowy, a usunięcie śliskości
zimowej nastąpi w przeciągu … godzin.
5. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłej przejezdności dróg i ulic.
6. Obowiązkiem Wykonawcy jest
a) zapewnienie odpowiedniego sprzętu, personelu oraz warunków organizacyjnych
umożliwiających realizację zadań zgodnie z przyjętym standardem zimowego utrzymania
dróg,
b) przygotowanie niezbędnej, potrzebnej ilości materiału (soli, soli z piaskiem itp.),
c) zapewnienie ciągłej łączności z Zamawiającym,
d) uprzątnięcie pozostałości lodu, śniegu, błota, piasku po zakończeniu akcji zimowego
utrzymania dróg i ulic oraz oczyszczenie wpustów ulicznych z piachu.
§2
1. Termin rozpoczęcia: 22.11.2019 r. godzina 0.00
2. Termin zakończenia: 13.03.2020 r. godzina 24.00

§3
1. Uprawnienie do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach prowadzonej akcji zimowej posiada
Dyrektor oraz wyznaczeni pracownicy Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg.
2. Wykonawca ustanawia pełnomocnika w osobie ………………………………….
§4
Zamawiający dokona protokólarnego przekazania dróg Wykonawcy do dnia 22 listopada 2019 r.
§5
1. Zryczałtowana wartość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy:
- za 1 km jezdni w zadaniu nr ……… wynosi …………….zł netto za dobowe utrzymanie dróg.
Łączna długość dróg w tym zadaniu wynosi: ……… km.
2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wynagrodzenie ulegnie zmianie
stosownie do zmiany stawki podatku bez zmiany wynagrodzenia netto.
3. Przedmiot umowy będzie realizowany do wysokości kwot wydatków określonych
w zatwierdzonym planie finansowym jednostki w danym roku budżetowym.
§6
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania usługi zimowego utrzymania
dróg powiatowych za okres od 18.12.2019 - 31.12.2019 r.
2. Wynagrodzenie:
a) za okres rozliczeniowy trwający od 22.11.2019 r. do 17.12.2019 r. będzie płatne na podstawie
wystawionej faktury w terminie do 19 grudnia 2019 r.,
b) za okres, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne na podstawie faktury pro-forma, którą
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 19.12.2019 r. Zapłata nastąpi na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze pro-forma w terminie do 23 grudnia 2019r.,
c) w okresie rozliczeniowym trwającym od 01.01.2020 r. do 13.03.2020 r. będzie płatna na
podstawie faktur częściowych, jednakże za okres rozliczeniowy trwający od 12.02.2020 r. do
13.03.2020 r. Wykonawca może wystawić fakturę dopiero po zakończeniu akcji zimowego
utrzymania dróg i uzyskaniu od Zamawiającego protokołu, z którego będzie wynikać, że piasek,
błoto, śnieg i pozostałości lodu zostały uprzątnięte przez Wykonawcę.
3. Wykonawca jest zobowiązany do niezbędnego wystawienia faktury obejmującej okres, o którym
mowa w ust. 1, oraz jej dostarczenie Zamawiającemu w terminie do 03.01.2020 r.
4. Faktury należy wystawiać w sposób następujący:
NABYWCA:
ODBIORCA/PŁATNIK:
Powiat Zielonogórski
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
ul. Podgórna 5
Górzykowo 1
65-57 Zielona Góra
66-100 Sulechów
NIP 973-05-88-217
5. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od dnia ich otrzymania
wraz z dokumentami rozliczeniowymi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
6. Faktura Wykonawcy za usługi wykonane przez podwykonawcę płatna będzie przez
Zamawiającego po otrzymaniu oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie za
roboty objęte fakturą Wykonawcy.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy.
(zapis stosuje się, gdy przewiduje się podwykonawców)
7. W przypadku błędnie podanego na fakturze numeru konta, koszty związane z dokonaniem
przelewu (koszty manipulacyjne), którymi bank obciąży Zamawiającego pokryje Wykonawca.
8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.
10. Na podstawie art. 509 i nast. k.c. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na
osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§7
1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części

2.

3.
4.

5.
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zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome,
podać firmy podwykonawców.
Wykonawca może wykonać przedmiot umowy za pomocą podwykonawców wskazanych
w złożonej ofercie, po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Umowa z podwykonawcą (-cami) musi zawierać co najmniej zakres prac powierzonych
podwykonawcy (-om) oraz kwotę wynagrodzenia za powierzone prace.
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmiana w zakresie podwykonawstwa może nastąpić
tylko za zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca będzie
każdorazowo zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na piśmie ze wskazaniem nazw (firmy)
i adresu nowego podwykonawcy oraz części zamówienia mu powierzonej.
Wykonawca nie ma prawa do posługiwania się podwykonawcami przy realizowaniu tych części
zamówienia, co do których Wykonawca nie zastrzegł w swojej ofercie powierzenia wykonania
zamówienia podwykonawcom, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy
Wykonawcy. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do dnia
zakończenia umowy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia – na czas (data) wnioskowania o zmianę/rezygnację.
W przypadku wykonania części zamówienia przy udziale osób trzecich, Zamawiający zapłaci
fakturę Wykonawcy po złożeniu przez podwykonawcę oświadczenia, z którego będzie wynikać, że
Wykonawca wypłacił podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace będące przedmiotem
zamówienia.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcą (-cami) określonymi w ofercie
przetargowej, Wykonawca odpowiada w trakcie realizacji zamówienia wobec Zamawiającego za
wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy (-ców) jak za działania i zaniechania własne.
Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie do dnia
zakończenia umowy, nie później niż do 13.03.2020 r.

§8
1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 1040) wszystkich osób kierujących sprzętami
wykorzystywanymi przy realizacji przedmiotu zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez
daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane
w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedłoży
w wyznaczonym terminie wskazane poniżej dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane w ust. 1:
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to
powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
b) 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. Kopia umowy/umów
powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak:
imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być
możliwe do zidentyfikowania;
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej. Niezłożenie przez Wykonawcę
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane
w ust. 1 czynności.
5. Zamawiający uprawniony jest do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę
lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty wskazane w ust.1.
6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub
podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
§9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem
nieważności.
2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień
zawartej umowy stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy na
poniższych warunkach:
a) w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynikającej ze zmiany
ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy;
b) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej;
c) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie
Zamawiający;
d) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy
skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a także zmiany adresu, nazwy, osób
reprezentujących Wykonawcę;
e) w zakresie zmian personalnych wśród osób ze względów losowych, służbowych, z powodu
niewłaściwego wykonywania powierzonych zadań lub z powodu innych istotnych przyczyn,
pod warunkiem, iż nowowprowadzane osoby spełniają wymagania określone w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na
powierzenie obowiązków nowej osobie, po uprzednim pisemnym udokumentowaniu spełnienia

warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ;
f) w przypadku zmiany osób po stronie Zamawiającego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę
o takim fakcie; zmiana taka nie wymaga zmiany umowy;
g) w zakresie zmiany podmiotu, na którego potencjale opierał się Wykonawca składający ofertę.
Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, że Wykonawca udokumentuje pisemnie Zamawiającemu
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie
co podmiot wskazany w ofercie;
h) w zakresie zmiany Podwykonawców lub wprowadzenia innych Podwykonawców, pod
warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 7 dotyczących umowy o podwykonawstwo,
a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 10

1. Strony postanawiają, że przy wykonaniu umowy stosuje się kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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a) za nienależyte wywiązanie się Wykonawcy z podjętych zobowiązań, jeżeli spowoduje to
utrudnienie w ruchu na jakiejkolwiek drodze przekazanej do zimowego utrzymania określonego
w § 1 umowy Zamawiający potrąci z wynagrodzenia każdorazowo 5-krotny dobowy ryczałt
brutto za 1 km, tj.:…………………………. zł,
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto za cały okres obowiązywania umowy,
b) za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienie od jej realizacji,
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego za cały okres obowiązywania umowy,
c) za rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym w wysokości 20%
wynagrodzenia brutto określonego za cały okres obowiązywania umowy
d) w wysokości 200 zł za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenie w terminie na
wezwanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 3. W przypadku kolejnych
wezwań i nieprzedłożenia do wglądu lub nieprzedłożenia w terminie przez Wykonawcę
dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 3 kara może być nakładana wielokrotnie.
e) w wysokości 500 zł za każde nieprzedstawienie lub stwierdzony brak polisy OC Wykonawcy
o której mowa w § 11 ust. 2.
W przypadku 5-krotnego powtórzenia się sytuacji opisanej w ust. 2 lit. a) Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie do dnia 13.03.2020r.
Wysokość naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 50% wynagrodzenia brutto.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, w wyłączeniem
sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego
wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody do
odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza
wysokość kar umownych.
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktur w rozumieniu art. 498 i 499
kodeksu cywilnego kary umownej w wysokości określonej w ust. 2. Jednocześnie Wykonawca
oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone
jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jej nieważnością.
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§ 11
1. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez
Wykonawcę usług objętych niniejszą umową, ponosi on pełną odpowiedzialność cywilną
i odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej (dalej „ubezpieczenie OC”) oraz jest zobowiązany do utrzymywania
ważnej (aktualnej) umowy ubezpieczenia OC na kwotę odpowiadającą co najmniej ½
wynagrodzenia określonego w formularzu oferty stanowiącym załącznik do umowy.
3. Zamawiający w każdym czasie może żądać od Wykonawcy przedłożenia pisemnej informacji

ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej oraz przedmiocie i zakresie
ubezpieczenia OC.
§ 12
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
a) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) zostanie ogłoszona upadłość lub stan likwidacji Wykonawcy,
c) Wykonawca utracił status prawny przedsiębiorcy lub zaprzestał faktycznie prowadzenia
działalności gospodarczej,
d) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
e) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili
zawierania umowy,
- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem
natychmiastowym gdy Wykonawca:
a) pomimo pisemnych zastrzeżeń osoby/osób nadzorującej wykonanie przedmiotu umowy ze
strony Zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, narusza
postanowienia umowy lub prawa,
b) świadczy usługi w sposób niewłaściwy powodując uszkodzenie lub destrukcję obiektu
budowlanego (drogi), bądź straty finansowe dla Zamawiającego,
c) nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy w okresie kolejnych 30 dni realizacji
umowy,
d) złożył w toku postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy
dokumenty lub oświadczenia, które zawierały informacje nieprawdziwe,
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się
z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu
terminu na zapłatę faktury VAT określonego w niniejszej umowie.
4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 - 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem
nieważności takiego oświadczenia wraz z uzasadnieniem.
5. W wypadku nie zrealizowania przez Zamawiającego pełnego zakresu zadania przewidzianego
w SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze.
§ 13
Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 15
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
§ 16
Integralną częścią umowy poza SIWZ są:
1. wykaz dróg
2. formularz ofertowy
3. formularz cenowy
4. załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 46 ministra transportu i Gospodarki Morskiej
5. oświadczenie podwykonawcy usług (zapis stosuje się, gdy przewiduje się podwykonawców).
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik do umowy

Zadanie pn.:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
w sezonie 2019 / 2020 – zadanie nr …..

Wykonane zgodnie z umową z podwykonawcą nr: ………………… z dnia
………………..…….…….
Nazwa podwykonawcy ………………………………………………………………….

Oświadczenie podwykonawcy usługi,
który uczestniczył w wykonywaniu zadania
w okresie od daty rozpoczęcia usługi do …..
W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:
Zakres
wykonywanych
usług

Nr faktury

Wartość faktury
brutto

Data
wystawienia

Termin
płatności

Fakturę
zapłacono / nie
zapłacono

Oświadczamy, że do dnia ……………………………….. otrzymaliśmy wynagrodzenie za prace
przez nas wykonane w ramach przedmiotowego zadania, w związku z powyższym nie będziemy
dochodzić żadnych kwot od Zamawiającego.

Data ………………………………….

……………………………………….
Podpis podwykonawcy

Załącznik nr 11

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46
Ministra Transportu i GM z dnia 25 października 1994 r.
Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach

L.p.

1

2

3

4

5

6

Opis stanu utrzymania drogi
dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu
od stwierdzenia
po ustaniu opadów
występowania zjawisk

1

Jezdnia czarna:
-sucha
-mokra
Przejezdność całodobowa

Dotyczy jezdni i poboczy
- luźny
- 2 godz.
- błoto pośniegowe
- 4 godz.
- zajeżdżony
- nigdy
- zaspy
- nigdy

- gołoledź
- szron
- szadź
- śliskość pośniegowa
- lodowica

- 2 godz.
- 2 godz.
- 2 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.

2

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości
Jezdnia posypana na całej długości

- luźny
- błoto pośniegowe
- zajeżdżony

- gołoledź
- szron
- szadź
- śliskość pośniegowa
- lodowica

- 3 godz.
- 3 godz.
- 3 godz.
- 4 godz.
- 4 godz.

3

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości:
Jezdnia posypana na:
- skrzyżowaniach z drogami
publicznymi;
- z skrzyżowaniach z liniami
kolejowymi;
- odcinkach o pochyleniu >4%;
- przystankach autobusowych;
- innych miejscach ustalonych przez
zarząd drogi

- luźny może zalegać
do 6 godz.
- zajeżdżony może występować
- zaspy mogą występować do 6 godz.
- utrudnienia dla samochodów
osobowych mogą występować
lokalnie

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź
do 5 godz.
- szron
do 5 godz.
- szadź
do 5 godz.
- śliskość pośniegowa do 6 godz.
- lodowica
do 5 godz.

4

Jezdnia odśnieżona na całej
szerokości i posypana na odcinkach
decydujących o możliwości ruchu
ustalonych przez Zarząd Dróg

- luźny może zalegać
do 8 godz.
- zajeżdżony może występować
- języki śnieżne mogą występować
- zaspy mogą występować do 6 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji
do 8godz.

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź
do 8 godz.
- śliskość pośniegowa do 10 godz.
- lodowica
do 8 godz.

5

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp
odśnieżony co najmniej jeden pas
ruchu z wykonaniem mijanek
Jezdnia posypana na odc.
decydujących o możliwości ruchu

- luźny
- 16 godz.
- zajeżdżony
- występuje
- nabój śnieżny
- występuje
- zaspy
- występują co 24 godz.
Dopuszcza się przerwy w komunikacji
do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- gołoledź
- 8 godz.
- śliskość pośniegowa
- 10 godz.

6

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się
interwencyjne odśnieżanie w
zależności od potrzeb. Jezdnie
posypane po odśnieżaniu w miejscach
wyznaczonych przez zarząd dróg.

Standard

- 4 godz.
- 6 godz.
- występuje
(cienka warstwa
nie utrudniająca ruchu)

- luźny
- występuje
- zajeżdżony
- występuje
- nabój śnieżny
- występuje
- zaspy
- występują co 48 godz.

W miejscach wyznaczonych:
- wszystkie rodzaje śliskości po
odśnieżaniu – 2 godz.

