
 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(zwana dalej SWZ) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 
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2. Załącznik nr 1.1a - Tabela cenowa dla części nr 1 
3. Załącznik nr 1b - Formularz ofertowy dla części nr 2 
4. Załącznik nr 1.1b - Tabela cenowa dla części nr 2 
5. Załącznik nr 2 - Projekt umowy 
6. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu 

wykluczeniu z postępowania 
7. Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług 
8. Załącznik nr 5 - Wykaz sprzętu 
9. Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
10. Załącznik nr 7 - Standardy odśnieżania 
11. Załącznik nr 8a - Mapa zimowego utrzymania dróg dla części nr 1 
12. Załącznik nr 8b - Mapa zimowego utrzymania dróg dla części nr 2 
 
   

Z A T W I E R D Z A M 
 
 

................................................. 
Kierownik Zamawiającego 

 
Dnia 20.10.2021 r. 

  
 
Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. Wykonawca ponosi 
ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty 
nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 
I. Informacje ogólne 



 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa 

się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, 
dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: j.sobol@sgpk.pl. 

2. Osobami uprawnionymi do komunikowania się z Wykonawcami są:  
1) w zakresie proceduralnym: Sebastian Pietraga, tel. 502-628-088; 
2) w zakresie merytorycznym: Jarosław Sobol, tel. 602-779-266. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących 
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 
komunikacji. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal  dostępnym pod adresem 
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 
administracji publicznej (ePUAP) dostępnych pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-
klienta/regulamin. 

5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 
1) akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu 

miniPortal oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego 
regulaminu; 

2) akceptuje Warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz 
zobowiązuje się korzystając z ePUAPu przestrzegać postanowień tych warunków. 

6. Jeżeli Specyfikacja Warunków Zamówienia nie wskazuje inaczej, należy przyjąć, iż poszczególne zapisy 
dotyczą zarówno części nr 1 i części nr 2. 

 
II. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO 
 
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne 

Sp. z o.o. Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica, e-mail: sgpk@sgpk.pl,  www.sgpk.pl, tel. 74 
8515980, fax 74 8515982, NIP 8842663863  Regon 020775910, 

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych osobowych w Świdnickim Gminnym 
Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. – inspektor.ochrony.danych@sgpk.pl tel. 748515980.; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego 
rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, 
a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i jego archiwizacji; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych 
wynikają z ustawy Pzp; 

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

8) Posiada Pan/Pani: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych 

osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może 



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

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy 
czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania 
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 

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

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z 

art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z 
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w 
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 
RODO. 

 
III. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
 
1. Nazwa Zamawiającego: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
2. Adres Zamawiającego: Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica 
3. Numer tel.: 748515980 
4. Adres poczty elektronicznej prowadzonego postępowania: j.sobol@sgpk.pl 
5. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://www.sgpk.pl/przetargi.htm 
 
IV. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia 
 
1. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane 

z postepowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
http://www.sgpk.pl/przetargi.htm 

2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji 
warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed 
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie do 
Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 2, przedłuży termin składania 
odpowiednio ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  

4. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w pkt 2, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania 
ofert. 

5. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa pkt 4, nie wpływa na bieg terminu składania 
wniosku o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ. 

6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

7. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na 
stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 
V. Tryb udzielenia zamówienia 
 



1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym, na 
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2021 r., poz. 1129 z późn zm.) (zwanej dalej także „pzp”). 

2. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa w art. 3 
pzp. 

 
VI. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji 
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji. 
 
VII. Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Zamawiający poszukuje Wykonawcy/Wykonawców na wykonywanie usług w zakresie zimowego 

utrzymania dróg polegających na: posypywaniu piachem lub mieszanką piasku i soli oraz odśnieżaniu dróg 
przy pomocy pługa odśnieżającego, na drogach gminnych Gminy Świdnica zlokalizowanych w 
następujących obrębach ewidencyjnych: 
1) Bystrzyca Dolna, Burkatów, Bystrzyca Górna, Lubachów, Modliszów, Bojanice, Opoczka, Makowice, 

Jakubów – dla części nr 1. 
2) Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa Panków, Niegoszów, Wilków, Pszenno, Jagodnik, Miłochów, Gogołów, 

Krzczonów, Boleścin – dla części nr 2. 
2. Standardy odśnieżania dróg określono w załączniku nr 7 do SWZ. Zakres dróg objętych przedmiotem 

zamówienia określono w załączniku nr 8a do SWZ dla części nr 1 i złączniku nr 8b do SWZ dla części nr 2, 
tj. mapy zimowego utrzymania dróg, w których kolorem czerwonym zaznaczono drogi objęte 4 
standardem odśnieżania oraz kolorem niebieskim drogi objęte 5 standardem odśnieżania. Jednocześnie 
Zamawiający wymaga odśnieżania zatok autobusowych zlokalizowanych przy drogach objętych  
przedmiotem zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dróg w poszczególnych 
obrębach ewidencyjnych objętych zimowym utrzymaniem, a także do zmiany obrębów ewidencyjnych. 

3. Zamawiający wymaga, aby: 
1) Wykonawca zapewnił gotowość (dyspozycyjność) niezbędnego sprzętu wraz z operatorami do realizacji 

usług objętych przedmiotem niniejszego zamówienie w okresie od dnia 01.11.2021 r., jednak nie 
wcześniej niż od dnia podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia, do dnia 30.04.2022 r. 

2) Wykonawca posiadał bazę, która będzie stanowiła punkt rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług 
stanowiących przedmiot zamówienia, zlokalizowaną na terenie Gminy Świdnica lub na terenie Miasta 
Świdnica lub w odległości nie większej niż 20 km od granicy administracyjnej Gminy Świdnica. 
Odległość 20 km liczona będzie po drogach publicznych. Nieruchomość, na której zlokalizowana będzie 
baza, musi być własnością Wykonawcy lub Wykonawca będzie musiał posiadać tytuł prawny do tej 
nieruchomości. 

3) droga gminna od granicy administracyjnej gminy Świdnica z miastem Świdnica w stronę miejscowości 
Wiśniowa do granicy administracyjnej z gminą Żarów była odśnieżana i uszorstniana każdorazowo 
najpóźniej do godz. 7.00 – dotyczy części nr 2, 

4) w dniach nauki szkolnej drogi stanowiące trasy przejazdów szkolnych autobusów były odśnieżane i 
uszorstniane najpóźniej do godz. 7.00 – dotyczy części nr 1 i 2,  

5) Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy dokonał wraz z Zamawiającym 
objazdu dróg objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający wymaga, aby w objeździe uczestniczyły 
osoby faktycznie wykonujące usługi, tj. operatorzy pojazdów. 

4. Do zwalczania śliskości oraz zwiększania uszorstnienia na drogach należy stosować sól drogową, piasek lub 
mieszankę piaskowo – solną 30-50 %. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca stosował do zimowego 
utrzymania dróg piasek płukany bez zanieczyszczeń o uziarnieniu nie większym niż 2 mm. Piasek powinien 
być wolny od składników spoistych, które mogą wzmagać efekt poślizgu. 

5. Zamawiający wymaga, aby do prowadzenia zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Świdnica 
Wykonawca stosował sól drogową o następujących parametrach: 
1) Zawartość chlorku sodu NaCl - co najmniej 90 %, 
2) Zawartość substancji nierozpuszczalnych w wodzie - maksymalnie 8,0 %, 
3) Zawartość wody - maksymalnie 3,0 %, 
4) Zawartość żelazocyjanku potasowego - minimalnie 20 mg/kg. 



6. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, w każdym momencie realizacji przedmiotu zamówienia, 
przedstawienia dokumentu/dokumentów potwierdzających , iż stosowana sól drogowa spełniała parametry 
określone w pkt 5. 

7. Pojazdy biorące udział w pracach objętych przedmiotem zamówienia muszą być wyposażone na koszt 
Wykonawcy w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający 
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu i miejscach postojów, a także 
dostęp do lokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym (zwany dalej „GPS”). Warunek ten musi być spełniony 
najpóźniej na dzień podpisania umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany 
będzie złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie, że wszystkie pojazdy biorące udział w pracach 
objętych przedmiotem zamówienia są wyposażone w sprawny system. 

8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane umożliwiające dostęp do 
GPS, o którym mowa w pkt 7, poprzez komputer stacjonarny, komputer przenośny (tzw. laptop), mobilne 
urządzenie przenośne (tzw. smartfon). Jeżeli  dostęp do GPS dla Zamawiającego uzależniony będzie od 
instalacji płatnego oprogramowania lub aplikacji, uzyskania odpłatnej licencji lub wykonania innej odpłatnej 
czynności (np.  abonament miesięczny za dostęp do GPS) odbędzie się to na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
nie będzie ponosił kosztów dostępu do internetu oraz wykorzystanych danych pakietowych, które 
Zamawiający poniesie w związku z dostępem do GPS. 

9. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) kierowców sprzętu, którym realizowane będą usługi. 

10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 

ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

11. W trakcie realizacji zamówienia 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 lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w pkt 9 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) 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 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

12. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w pkt 9 czynności Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 
500 zł za każdą niezatrudnioną osobę. 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 pkt 9 czynności. 

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

14. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze 
umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 

15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 
elektronicznych. 

16. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 pzp. 
17. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 
18. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  
19. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca 

wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał 
(o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców. 

 
Wspólny Słownik Zamówień CPV: 
90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania 
90.63.00.00-2 Usługi usuwania oblodzeń 
 
VIII. Termin wykonania zamówienia 
 
Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia w terminie od 01.11.2021 r. lub od dnia podpisania 
umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ w przypadku jej podpisania po dniu 01.11.2021 r., do dnia 
30.04.2022 r. 
 
IX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
treści tej umowy 
 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 
treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ. 
 
X. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował 
się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania 
i odbierania korespondencji elektronicznej 
 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w 

szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się 
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na 
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym 
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się numerem postępowania, tj. 
26/ZAP/2021. 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej na adres 
e-mail j.sobol@sgpk.pl. 

3. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP  lub datę ich przekazania za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail 
j.sobol@sgpk.pl, z zastrzeżeniem, iż ofertę wraz z załącznikami określonymi w Rozdziale XVIII pkt 8 SWZ, 
pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6 pzp, można przekazać wyłącznie na 
ePUAP, w sposób określony w Rozdziale XIX SWZ 

4. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za 
pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów 
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 



dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 
poz. 2415). 

5. Zamawiający rekomenduje stosowanie formatu .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.  Jednak Wykonawca może 
przygotować ofertę w każdym innym formacie zgodnym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2247). 

6. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, 
.7Z . 

7. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane 
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem 
wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, 
Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format 
.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

9. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien 
pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. 

10. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego 
rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić 
do problemów w weryfikacji plików. 

11. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 
12. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem 

kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z 
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 

13. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego Wykonawca podpisuje 
ten dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej 
usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, 
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania 
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1173) lub podpisem zaufanym, o którym mowa 
w  ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670) lub podpisem osobistym, o którym mowa w  ustawie z dnia 6 sierpnia 
2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332, z późn. zm.). 

14. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych 
środków porozumiewania się czy komunikacji: 
1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo 

pocztowe (t.j. Dz. U. poz. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.),   
2) za pośrednictwem posłańca,  
3) osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty. 

 
XI. Warunki udziału w postępowaniu 
 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach 

określonych w Rozdziale XII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w 
postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 



3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

4) zdolności technicznej lub zawodowej 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że : 
a) dla części nr 1: 

 zrealizował min 1 (jedną) usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg o wartości min 70 
tyś zł brutto, niezależnie od ilości zadań, na które złoży ofertę, wraz z potwierdzeniem 
należytego wykonania usługi, 

 posiada min. 1 (jedną) pługopiaskarkę samochodową wyposażoną w pług o szerokości 
odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 2 ton, 

 posiada min. 1 (jedną) pługopiaskarkę ciągnikową z napędem 4x4 wyposażoną w pług o 
szerokości odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 0,8 tony. 

 
b) dla części nr 2: 

 zrealizował min 1 (jedną) usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg o wartości min 70 
tyś zł brutto, niezależnie od ilości zadań, na które złoży ofertę, wraz z potwierdzeniem 
należytego wykonania usługi, 

 posiada min. 1 (jedną) pługopiaskarkę samochodową wyposażoną w pług o szerokości 
odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 2 ton, 

 posiada min. 1 (jedną) pługopiaskarkę ciągnikową wyposażoną w pług o szerokości 
odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 0,8 tony. 

 
UWAGA! Wykonawca składający ofertę na dwie części musi posiadać: 
a) co najmniej 2 (dwie) pługopiaskarki samochodowe, z których każda musi być wyposażona w pług o 

szerokości odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik  na piasek o ładowności min. 2 ton. 
b) co najmniej 1 (jedną) pługopiaskarkę ciągnikową z napędem 4x4 wyposażoną w pług o szerokości 

odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 0,8 tony oraz co najmniej 1 (jedną) 
pługopiaskarkę ciągnikową wyposażoną w pług o szerokości odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na 
piasek o ładowności min. 0,8 tony lub co najmniej 2 (dwie) pługopiaskarki ciągnikowe, z których każda 
będzie posiadała napęd 4x4 oraz będzie wyposażona w pług o szerokości odśnieżania min. 2 m oraz 
zasobnik na piasek o ładowności min. 0,8 tony. 

 
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 

odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie 
warunku przez Wykonawców. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 
XII. Podstawy wykluczenia 
 
1. Z postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

niżej wymienionych przesłanek, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp, Wykonawcę:̨ 
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego 
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu 
karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na 
celu popełnienie tego przestępstwa, 



f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1745), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, 
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko 
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub 
przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1); 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu 
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że 
Wykonawca odpowiednio przed  upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postepowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się ̨o zamówienia publiczne; 
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z 

innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postepowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od 
siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z 
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postepowaniu o 
udzielenie zamówienia; 

7) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 pzp, chyba 
że Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 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; 

8) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

9) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 
nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z 
wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 
uprawnień z tytułu rękojmi za wady;  

10) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd 
przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu 
lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie 
przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych. 

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postepowania o udzielenie 
zamówienia. 

 



XIII. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia (podmiotowe 
środki dowodowe) 
 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, składa 
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że 
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych. 

4. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy złożenia następujących podmiotowych środków 
dowodowych: 
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 
wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wykaz winien potwierdzać wykonanie przez 
Wykonawcę min. 1 (jedną) usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg o wartości min. 70 tys. 
złotych brutto, niezależnie od ilości części, na które złoży ofertę. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 
6 do SWZ. 

3) dla części nr 1 - wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 
Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. Wykaz musi potwierdzać 
dysponowanie: 
a) min. 1 (jedną) pługopiaskarką samochodową wyposażoną w pług o szerokości odśnieżania min. 

2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 2 ton, 
b) min. 1 (jedną) pługopiaskarką ciągnikową z napędem 4x4 wyposażoną w pług o szerokości 

odśnieżania min. 2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 0,8 tony. 
4) dla części nr 2 - wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych 

Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. Wykaz musi potwierdzać 
dysponowanie:                                                                                
a) min. 1 (jedną) pługopiaskarką samochodową wyposażoną w pług o szerokości odśnieżania min. 

2 m oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 2 ton, 
b) min. 1 (jedną) pługopiaskarką ciągnikową wyposażoną w pług o szerokości odśnieżania min. 2 m 

oraz zasobnik na piasek o ładowności min. 0,8 tony. 
 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego 
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z 
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego 
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 
procedury. 



6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich 
złożeniem. 

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w pkt 5 zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym 
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w 
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod 
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
Wykonawcy. Zapis ust. 6 stosuje się. 

8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 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, o 
ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp dane umożliwiające dostęp 
do tych środków. 

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający 
posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

10. W zakresie nieuregulowanym pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez 
Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy Rozporządzenia Ministra 
Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 2415) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu 
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych 
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). 

 
XIV. Poleganie na zasobach innych podmiotów 
 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 
podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te 
zdolności są wymagane. 

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz 
z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów. 

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały 
przewidziane względem Wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił 
ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

6. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na 
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale XIII pkt 1 SWZ, także oświadczenie 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje 
się na jego zasoby. 



8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, przedstawienia 
podmiotowych środków dowodowych określonych w Rozdziale XIII pkt 4 ppkt 1 SWZ dotyczących tych 
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z 
postępowania.  

 
XV. 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 albo do reprezentowania i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym 
mowa w Rozdziale XIII pkt 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak 
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Dokumenty określone Rozdziale XIII pkt 4 ppkt 1 SWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 
postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego 
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do 
SWZ. 

 
XVI. Termin związania ofertą 
 
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26.11.2021 r. 
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania oferta zwraca się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w pkt 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania oferta. 

 
XVII. Wymagania dotyczące wadium 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 

1a do SWZ dla części nr 1 lub Załącznik nr 1b do SWZ dla części nr 2. W przypadku, gdy Wykonawca nie 
korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie 
informacje wymagane w Formularzu Ofertowym 

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim oraz, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający 
rekomenduje sporządzenie oferty w jednym z formatów danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt 

3. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem 
teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. 

4. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu pod 
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 

5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 
Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

6. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, zaleca się, aby Wykonawca stworzył folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca powinien zrobić folder 
skompresowany do archiwum (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za 
pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające 
się na ofertę. 



7. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913, z późn. zm.), które Wykonawca 
zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami 
stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany 
jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie 
zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego 
udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie 
traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę 
podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z 
postanowieniami art. 18 ust. 3 pzp. 

8. Do oferty należy dołączyć: 
1) Tabelę cenową sporządzoną w oparciu o Załącznik nr 1.1a do SWZ dla części nr 1 lub Załącznik nr 

1.1b do SWZ dla części nr 2; 
2) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, Zamawiający żąda odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdanie pierwszym, 
jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, 
a Wykonawca wskaże w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów, tj. wskaże adresy 
internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych; 

3) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, 
jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z 
dokumentów o których mowa w ppkt 2; 

4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu 
wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku 
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z 
Wykonawców zgodnie z Rozdziałem XV pkt 2 SWZ. W przypadku składania ofert na obie części 
zamówienia, Wykonawca lub każdy w Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie 
zobowiązany do złożenia oświadczenia odrębnie dla każdej części; 

6) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określające, które 
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 
W przypadku składania ofert na obie części zamówienia, Wykonawcy będą zobowiązany do złożenia 
oświadczenia odrębnie dla każdej części. 

7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów. Oświadczenie składa Wykonawca, który polega na zdolnościach lub 
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunku prawnego. 

9. Oferta i oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania muszą być złożone w oryginale. 

10. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty. 
11. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 

oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym). 

12. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w 
formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy 
z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 
upełnomocnionego. 



 
XIX. Sposób oraz termin składania ofert 
 
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 28.10.2021 do godz. 10:00. 
3. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na ePUAPie. 
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 
6. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na „ekranie 

sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i zachować. Będzie 
on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

7. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 
Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób 
wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty. 
 
XX. Termin otwarcia ofert 
 
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2021, o godzinie 10:30. 
2. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
3. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postepowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostaną otwarte; 
2) cenach zawartych w ofertach. 

4. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia 
ofert w terminie określonymi przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 
awarii. 

5. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania. 

 
XXI. Sposób obliczenia ceny 
 
1. Wykonawca w ofercie w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik nr 

1a do SWZ dla części nr 1 lub Załącznik nr 1b do SWZ dla części nr 2 wskaże całkowitą cenę brutto oferty. 
Cena całkowita winna zostać obliczona w oparciu o tabelę cenową stanowiącą Załącznik nr 1.1a do SWZ 
dla części nr 1 lub Załącznik nr 1.1b do SWZ dla części nr 2. 

2. Zamawiający zastrzega, iż całkowita wartość usługi gotowości do pracy sprzętu i operatorów nie może 
stanowić więcej niż 20% sumy całkowitych wartości usługi odśnieżania z uszorstnianiem i usługi 
uszorstniania. Brak spełnienia w tabeli cenowej warunku określonego w zdaniu pierwszym spowoduje 
odrzucenie oferty.  

3. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SWZ. 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
5. Wszystkie ceny wskazane w ofercie są cenami ryczałtowymi. 
6. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością do pełnych groszy, tj. do dwóch miejsc 

po przecinku. Zgodnie z zasadą określoną w art. 106e ust. 11 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 
towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 685, z późn. zm.) – „końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się 
końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”. 

7. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów 



zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 
podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W ofercie Wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez 

kwoty podatku; 
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie. 
 
XXII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

 
1. Oferty w części nr 1 i części nr 2 będą oceniane w oparciu o przedstawioną w ofercie (formularzu 

ofertowym) cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, zwaną dalej „ceną”, obliczoną 
według tabeli cenowej stanowiącej Załącznik nr 1.1a do SWZ dla części nr 1 lub Załącznik nr 1.1b dla 
części nr 2. 

2. Zamawiający kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyzna punkty według poniższego wzoru: 
 
                                                             Najniższa zaoferowana cena 
                                              (Cena)= --------------------------------------  x  100 
                                                                    Cena oferty badanej 

 
Maksymalna ilość punktów, którą Wykonawca może uzyskać w kryterium „cena" to 100 pkt. 
Cenę całkowitą za wykonanie przedmiotu zamówienia należy rozumieć jako łączną wartość gotowości 
(dyspozycji) sprzętu określonego w rozdz. XI pkt 2 ppkt 4 lit. a) i b) SWZ i operatorów do świadczenia usług 
objętych przedmiotem zamówienia oraz świadczenie usług odśnieżania i uszorstniania wraz z wszystkimi 
kosztami niezbędnymi do poniesienia w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z zaoferowaną najniższą ceną. Ocenie podlegać będą 

wyłącznie oferty, które nie zostaną odrzucone. 
4. Zamawiający będzie przyznawał punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy założeniu, że 

jeżeli na trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „0” do „4” końcówkę tą pomija się, a jeżeli na 
trzecim miejscu po przecinku znajdzie się cyfra od „5” do „9” to liczbę na drugim miejscu po przecinku 
podwyższa się o „1”. 

5. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to,  
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, 
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio 
złożonych przez nich ofertach. 

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w Rozdziale XVI 
pkt 1 SWZ. 

9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę,̨ którego oferta otrzymała najwyższą ocenę,̨ do wyrażenia, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 

10. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się ̨
o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że 
zachodzą ̨przesłanki do unieważnienia postepowania. 

 
XXII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w 

terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 



jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, 
jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę ̨w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym 
mowa w ust. 1, jeżeli w postepowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.̨ 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 
warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik Nr 2 do 
SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 

5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 
wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 
tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert 
spośród ofert pozostałych w postepowaniu Wykonawców albo unieważnić postepowanie. 

 
XXIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
XXV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
 
1. Środki ochrony prawnej przysługują ̨Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów pzp. 
2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie 
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o 
którym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej 
Izby Odwoławczej. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” pzp. 

 
XXVI. Informacje dodatkowe 
 
1. Zgodnie z art. 310 pkt 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego 

postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
3. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
4. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp. 
5. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa 

w art. 96 pzp. 
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu. 
7. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej. 
8. Dla przedmiotowego postępowania nie za zastosowania żadna z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 

66 i art. 69 pzp. W związku z tym nie zachodzi konieczność komunikowania się z Wykonawcami w sposób 
inny niż przewidziany w niniejszej SWZ. 
 

 
 



Załącznik nr 1a do SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
OFERTA 

dot. części nr 1 polegającej na wykonywaniu usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w obrębach 
ewidencyjnych: Bystrzyca Dolna, Burkatów, Bystrzyca Górna, Lubachów, Modliszów, Bojanice, Opoczka, 

Makowice, Jakubów 
 
 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 
Bystrzyca Dolna 55A 
58-100 Świdnica 

 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie 
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: 

  
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Świdnica” 

 
1. DANE WYKONAWCY: 
Pełna nazwa/firma Wykonawcy: .....……………..……………………………....…………….………..…………….……………...….………... 
………………………………………………………………………………………………………..…....….………….…………………………………………… 
Adres: ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
NIP  …………………………………………………………………………….. 
REGON .............................................................................................. 
 
Osoba upoważniona do podpisania oferty: .................................................. (imię i nazwisko) na podstawie 
..........................*, które Zamawiający może zweryfikować pod następującym ogólnodostępnym adresem 
internetowym .......................................................................** 
 
* należy wskazać podstawę reprezentacji, np. właściciel, prezes, pełnomocnictwo 
** należy wskazać, jeżeli jest to możliwe, adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, np. 
CEiDG lub KRS, potwierdzającej reprezentację Wykonawcy 
 
Czy Wykonawca jest: 
[  ] mikroprzedsiębiorstwem 
[  ] małym przedsiębiorstwem 
[  ] średnim przedsiębiorstwem 
[  ] jednoosobowa działalność gospodarczą 
[  ] osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej 
[  ] inny rodzaj  
(proszę wpisać X we właściwej odpowiedzi) 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: .…………………………………………, tel. …………………………………….. 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  
e-mail: ………………........……………………………………………………………….........…………………………………….….…..……………….. 
 
 



2. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie podstawowym, oferujemy wykonanie 
usług będących przedmiotem części nr 1 zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ za cenę 
brutto ...................... zł,  
słownie: ...................................................................................................................... 
 

3. Oświadczamy, iż zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp: 
1) Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług1. 
2) Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył 
…………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, ich wartość netto (bez kwoty podatku) 
będzie wynosiła…………………………… 4 zł, i są one objęte .................................. % stawką podatku VAT5. 

 
1 w wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić 
2 w wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić 
3 wskazać nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego 
4 wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku 
5 wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie 
 
4. OŚWIADCZENIA: 
1) jesteśmy właścicielem*/posiadamy tytuł prawny* do nieruchomości, na której zlokalizowana będzie baza 

sprzętowa. Jako lokalizację bazy zgłaszamy następującą nieruchomość: 
……………………………………………………..………………………………….. (należy podać miejscowość, ulicę, nr posesji, a 
w przypadku braku nadanego adresu należy podać nr działki), której lokalizacja spełnia warunek 
Zamawiającego określony w rozdz. VII pkt 3 ppkt 2 SWZ 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
2) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz we wzorze umowy; 
3) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
4) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 

dniem); 
6) oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**; 

7) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych w 
projekcie umowy; 

8) w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się najpóźniej do dnia 
podpisania umowy wyposażyć wszystkie pojazdy biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia w 
sprawny system GPS, spełniający wymogi określone w SWZ oraz przekazać Zamawiającemu dane 
umożliwiające dostęp do GPS na zasadach określonych w SWZ. 
 
 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1).  
 
 
** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 



5. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
1) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

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

6. PODWYKONAWCY: 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać 
również dane proponowanych podwykonawców) 
1) ......................................................................................................................................................... 
2) ......................................................................................................................................................... 

 
7. SPIS TREŚCI: 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ......................................................................................................................................................... 
2) ......................................................................................................................................................... 
3) ......................................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 

 

Formularz oferty należy  podpisać: 
1) podpisem kwalifikowanym lub 

2) podpisem zaufanym lub 
3) podpisem osobistym 

 przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1b do SWZ 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
OFERTA 

dot. części nr 2 polegającej na wykonywaniu usług w zakresie zimowego utrzymania dróg w obrębach 
ewidencyjnych: Zawiszów, Sulisławice, Wiśniowa Panków, Niegoszów, Wilków, Pszenno, Jagodnik, Miłochów, 

Gogołów, Krzczonów, Boleścin 
 
 

Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o. 
Bystrzyca Dolna 55A 
58-100 Świdnica 

 
 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie 
z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.: 

  
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Świdnica” 

 
1. DANE WYKONAWCY: 
Pełna nazwa/firma Wykonawcy: .....……………..……………………………....…………….………..…………….……………...….………... 
………………………………………………………………………………………………………..…....….………….…………………………………………… 
Adres: ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
NIP  …………………………………………………………………………….. 
REGON .............................................................................................. 
 
Osoba upoważniona do podpisania oferty: .................................................. (imię i nazwisko) na podstawie 
..........................*, które Zamawiający może zweryfikować pod następującym ogólnodostępnym adresem 
internetowym .......................................................................** 
 
* należy wskazać podstawę reprezentacji, np. właściciel, prezes, pełnomocnictwo 
** należy wskazać, jeżeli jest to możliwe, adres internetowy ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, np. 
CEiDG lub KRS, potwierdzającej reprezentację Wykonawcy 
 
Czy Wykonawca jest: 
[  ] mikroprzedsiębiorstwem 
[  ] małym przedsiębiorstwem 
[  ] średnim przedsiębiorstwem 
[  ] jednoosobowa działalność gospodarczą 
[  ] osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 
[  ] inny rodzaj  
(proszę wpisać X we właściwej odpowiedzi) 
 
Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: .…………………………………………, tel. …………………………………….. 
Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:  
e-mail: ………………........……………………………………………………………….........…………………………………….….…..……………….. 
 
 



2. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie podstawowym, oferujemy wykonanie 
usług będących przedmiotem części nr 2 zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ za cenę 
brutto ...................... zł,  
słownie: ...................................................................................................................... 

 
3. Oświadczamy, iż zgodnie z art. 225 ust. 1 ustawy Pzp: 
1) Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług1. 
2) Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył 
…………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, ich wartość netto (bez kwoty podatku) 
będzie wynosiła…………………………… 4 zł, i są one objęte .................................. % stawką podatku VAT5. 

 
1 w wypadku wyboru opcji 1) opcję 2) przekreślić 
2 w wypadku wyboru opcji 2) opcję 1) przekreślić 
3 wskazać nazwy (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania 

obowiązku podatkowego 
4 wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku 
5 wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie 
 
4. OŚWIADCZENIA: 
1) jesteśmy właścicielem*/posiadamy tytuł prawny* do nieruchomości, na której zlokalizowana będzie baza 

sprzętowa. Jako lokalizację bazy zgłaszamy następującą nieruchomość: 
……………………………………………………..………………………………….. (należy podać miejscowość, ulicę, nr posesji, a 
w przypadku braku nadanego adresu należy podać nr działki), której lokalizacja spełnia warunek 
Zamawiającego określony w rozdz. VII pkt 3 ppkt 2 SWZ 
 
*niepotrzebne skreślić 
 

2) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ oraz we wzorze umowy; 
3) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
4) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; 
5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym 

dniem); 
6) oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**; 

7) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych w 
projekcie umowy; 

8) w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się najpóźniej do dnia 
podpisania umowy wyposażyć wszystkie pojazdy biorące udział w realizacji przedmiotu zamówienia w 
sprawny system GPS, spełniający wymogi określone w SWZ oraz przekazać Zamawiającemu dane 
umożliwiające dostęp do GPS na zasadach określonych w SWZ. 
 
 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1).  
 
 
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących 
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 
RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 



5. ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: 
1) Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 
2) Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest 

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

6. PODWYKONAWCY: 
Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (Jeżeli jest to wiadome, należy podać 
również dane proponowanych podwykonawców) 
1) ......................................................................................................................................................... 
2) ......................................................................................................................................................... 

 
7. SPIS TREŚCI: 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
1) ......................................................................................................................................................... 
2) ......................................................................................................................................................... 
3) ......................................................................................................................................................... 

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 

 

Formularz oferty należy  podpisać: 
1) podpisem kwalifikowanym lub 

2) podpisem zaufanym lub 
3) podpisem osobistym 

 przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1.1a do SWZ 
 
Wykonawca: 
…………………………………………………………
…………………………………………………..……. 
………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 
 
 

TABELA CENOWA DLA CZĘŚCI NR 1 
-wzór- 

 
Nazwa zadania: 

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Świdnica” 
 
 

L.p. Rodzaj usługi 

Zaoferowana 
cena netto za 

jednostkę 
usługi 

Stawka 
podatku 
VAT (%) 

Kwota podatku 
VAT 

(kol. 3 x kol. 4)  

Zaoferowana 
cena brutto za 

jednostkę usługi 
(kol. 3 + kol. 5) 

Ilość 
jednostek 

usługi 

Całkowita wartość 
brutto za 

poszczególne rodzaje 
usług 

(kol. 6 x kol 7) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Odśnieżanie z 
uszorstnianiem 

 
8% 

  
360 (godzin) 

 

2 Uszorstnianie  
 

8% 
  

140 (godzin) 
 

3 RAZEM (suma wierszy 1 i 2 z kol. 8) 
 

4 
Gotowość do 
pracy sprzętu i 
operatorów 

 

8% 

  

121 (dni) 

 
 

(nie więcej niż 20% 
wartości wiersza 3  

z kol. 8) 

5 RAZEM (suma wierszy 3 i 4 z kol. 8) 
 

 
Uwaga! Zaoferowane ceny pracy sprzętu (wiersz 1 i 2) muszą zawierać koszty piachu i soli niezbędnej do 
zwalczania śliskości. 

 
 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
Wykaz należy podpisać: 

1) podpisem kwalifikowanym lub 
2) podpisem zaufanym lub 

3) podpisem osobistym 
przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



Załącznik nr 1.1b do SWZ 
 
Wykonawca: 
…………………………………………………………
…………………………………………………..……. 
………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 
 
 

TABELA CENOWA DLA CZĘŚCI NR 2 
-wzór- 

 
Nazwa zadania: 

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Świdnica” 
 
 

L.p. Rodzaj usługi 

Zaoferowana 
cena netto za 

jednostkę 
usługi 

Stawka 
podatku 
VAT (%) 

Kwota podatku 
VAT 

(kol. 3 x kol. 4)  

Zaoferowana 
cena brutto za 

jednostkę usługi 
(kol. 3 + kol. 5) 

Ilość 
jednostek 

usługi 

Całkowita wartość 
brutto za 

poszczególne rodzaje 
usług 

(kol. 6 x kol 7) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Odśnieżanie z 
uszorstnianiem 

 
8% 

  
300 (godzin) 

 

2 Uszorstnianie  
 

8% 
  

100 (godzin) 
 

3 RAZEM (suma wierszy 1 i 2 z kol. 8) 
 

4 
Gotowość do 
pracy sprzętu i 
operatorów 

 

8%  

 

121 (dni) 

 
 
(nie więcej niż 20% 
wartości wiersza 3  

z kol. 8) 

5 RAZEM (suma wierszy 3 i 4 z kol. 8) 
 

 
Uwaga! Zaoferowane ceny pracy sprzętu (wiersz 2 i 3) muszą zawierać koszty piachu i soli niezbędnej do 
zwalczania śliskości. 

 
 

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

Wykaz należy podpisać: 
1) podpisem kwalifikowanym lub 

2) podpisem zaufanym lub 
3) podpisem osobistym 

przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



Załącznik nr 2 do SWZ 
 

UMOWA  Nr: ………………  (PROJEKT) 
 
                                                                           

zawarta w dniu …………………2021 r. w oparciu procedurę w trybie podstawowym  nr ...................... pomiędzy: 
  
Świdnickim Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Bystrzycy Dolnej 55A, 58-100 
Świdnica, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydziale 
Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000307935, będącym płatnikiem podatku od 
towarów i usług VAT, o numerach NIP: 8842663863, Regon: 020775910, posiadającym kapitał zakładowy w 
wysokości 6.449.500,00 złotych, reprezentowanym przez: 
Lidię Mendak – Prezesa Zarządu 
zwaną dalej  "Zamawiającym" z jednej strony, 
a: 
…………………………….. 
z siedzibą w: ………………. 
reprezentowanym  przez: 
1.  …………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
Po przeprowadzeniu procedury w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, zgodnie z zapisami ustawy  
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) – zwaną 
w dalszej treści „Ustawą Pzp”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

 
1. Zamawiający udziela zamówienia, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie zimowego 

utrzymania dróg gminnych Gminy Świdnica zlokalizowanych w obrębach ewidencyjnych: Bystrzyca Dolna, 
Burkatów, Bystrzyca Górna, Lubachów, Modliszów, Bojanice, Opoczka, Makowice, Jakubów – dla części nr 1*. 

 
1. Zamawiający udziela zamówienia, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w zakresie zimowego 

utrzymania dróg gminnych Gminy Świdnica zlokalizowanych w obrębach ewidencyjnych Zawiszów, 
Sulisławice, Wiśniowa Panków, Niegoszów, Wilków, Pszenno, Jagodnik, Miłochów, Gogołów, Krzczonów, 
Boleścin – dla części nr 2. 

 
* w zależności od części, na którą podpisana zostanie umowa wprowadzony zostanie odpowiedni zapis ust. 1 

 
2. Standardy odśnieżania dróg określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy (załącznik nr 7 do SWZ). 
3. Drogi objęte przedmiotem umowy oraz standard ich odśnieżania określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy 

(załącznik nr 8a*/8b* do SWZ). W załączniku nr 2 do niniejszej umowy kolorem czerwonym oznaczono drogi 
objęte 4 standardem odśnieżania, a kolorem niebieskim oznaczono drogi objęte 5 standardem odśnieżania. 
Przedmiot umowy obejmuje również odśnieżanie zatok autobusowych zlokalizowanych przy drogach 
określonych w zdaniu pierwszym. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu dróg określonych w ust. 3 objętych usługą zimowego 
utrzymania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany obrębów ewidencyjnych określonych w ust. 1 objętych usługą 
zimowego utrzymania. 

6. Osoby upoważnione do wydania dyspozycji, o których mowa w ust. 4 i 5, określa § 4 ust. 6. 
7. Zmiany, o których mowa w ust. 4 i 5 nie wymagają zawarcia aneksu do niniejszej umowy.  

 
§ 2 

 
1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie następujących usług: 

1) gotowość do pracy sprzętu i operatorów – 121 dni, 
2) odśnieżanie z uszorstnianiem – 360 godzin, 
3) uszorstnianie – 140 godzin. * 



* treść pkt 1)-3), która zostanie wprowadzona do umowy zawartej w części nr 1  
 

1) gotowość do pracy sprzętu i operatorów – 121 dni, 
2) odśnieżanie z uszorstnianiem – 300 godzin, 
3) uszorstnianie – 100 godzin. ** 

 
** treść pkt 1)-3), która zostanie wprowadzona do umowy zawartej w części nr 2  
 
2. Ilości usług określone w ust. 2 są maksymalne dla niniejszej umowy. 

 
§ 3 

 
1. Do zwalczania śliskości oraz zwiększania uszorstnienia na drogach należy stosować sól drogową, piasek lub 

mieszankę piaskowo – solną 30-50 %. Zamawiający wymaga aby Wykonawca stosował do zimowego 
utrzymania dróg piasek płukany bez zanieczyszczeń o uziarnieniu nie większym niż 2 mm. 

2. Sól drogowa stosowana przez Wykonawcę winna spełniać parametry określone w rozdz. VII pkt 5 SWZ. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, w każdym momencie realizacji przedmiotu umowy, 

przedstawienia dokumentu/dokumentów potwierdzających , iż stosowana sól drogowa spełniała parametry, 
o których mowa w ust. 2. 

  
§ 4 

 
1. Świadczenie usług, o których mowa w § 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać wg potrzeb 

Zamawiającego 24 h/dobę, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym od osób wskazanych w ust. 6. Czas 
rozpoczęcia świadczenia usługi przez Wykonawcę od momentu zgłoszenia nie może być dłuższy niż: 
1) 2 godziny – w przypadku dokonania zgłoszenia w okresie, o którym mowa w §5 ust. 2; 
2) 6 godzin – w przypadku dokonania zgłoszenia w okresie, o którym mowa w §5 ust. 5. 

2. Czas rozpoczęcia świadczenia usługi, określony w ust. 1, jest niezmienny przez cały okres obowiązywania 
umowy. 

3. Szczegółowy zakres i miejsce świadczenia usług, ustala osoba wskazana w ust. 6. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) odśnieżania i uszorstniania drogi gminnej od granicy administracyjnej gminy Świdnica z miastem 
Świdnica w stronę miejscowości Wiśniowa do granicy administracyjnej z gminą Żarów najpóźniej do 
godz. 7.00 (dotyczy zadania nr 2*), 

2) w dniach nauki szkolnej do odśnieżania i uszorstniania dróg stanowiących trasy przejazdów szkolnych 
autobusów najpóźniej do godz. 7.00 (dotyczy zadania nr 1 i 2*)  
-   pod warunkiem złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. 
* niepotrzebne skreślić w zależności od części, na którą podpisana zostanie umowa 

5. W okresie realizacji usługi Wykonawca zapewnia całodobową dyspozycyjność pod numerem telefonu: 
...............................  

6. Osobami upoważnionymi do zlecania zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg Gminy Świdnica są: 
……………………………………………………………….   

7. Za czas usługi wykonanej bez dyspozycji osób upoważnionych Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
wynagrodzenie. 

8. W przypadku złożenia przez Zamawiającego dyspozycji realizacji usługi przy użyciu pługopiaskarki, 
Wykonawca musi realizować usługę przy użyciu pługopiaskarki samochodowej chyba, że Zamawiający 
zażąda realizacji usługi pługopiaskarką ciągnikową. 

9. Jako bazę sprzętową Wykonawca wskazuje następującą lokalizację: ………………………. 
 

§ 5 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca będzie obciążał Zamawiającego fakturami sporządzanymi 
w oparciu o następujące ceny jednostkowe: 
1) gotowość do pracy sprzętu i operatorów                               – …………… zł netto, tj. …………… zł brutto za 1 dzień 
2) odśnieżanie z uszorstnianiem – …………… zł netto, tj. …………… zł brutto za 1 godzinę 
3) uszorstnianie – …………… zł netto, tj. …………… zł brutto 1 godzinę 

 



2. Za świadczenie gotowości do pracy sprzętu i operatorów, o której mowa w §2 ust.1 pkt 1, od w okresie od 
godz. 00:00:00 dnia 01.12.2021 r. do godz. 23:59:59 dnia 31.03.2022 r., Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości określonej w ust. 1 pkt 1 za każdy dzień wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 
3. 

3. Za dni, w których Wykonawca będzie świadczył usługi, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 2 i 3, Wykonawcy 
nie będzie przysługiwało wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 1.  

4. Jako dzień, o którym mowa w ust. 2 i 3 przyjmuje się okres od godz. 00:00:00 do godz. 23:59:59. 
5. Za świadczenie gotowości do pracy sprzętu i operatorów, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 1 w okresie od 

dnia 01.11.2021 r. lub od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r. oraz od dnia 01.04.2022 r. do dnia 
30.04.2022 r. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1. 

6. Maksymalna kwota wynagrodzenia za zakres wszystkich usług określonych w § 2 ust. 1 nie przekroczy 
….……...……. zł netto, słownie: ………………………………, tj. ….……...……. zł brutto, słownie: ……………………….…….. 

7. Wynagrodzenie określone w ust. 6 ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu usług 
określonych w § 2 ust. 1. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie faktycznie wykonanych usług, 
wg cen jednostkowych określonych w ust. 1. 

8. Ceny jednostkowe nie będą waloryzowane w okresie obowiązywania umowy. 
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszego zakresu usług niż określony w § 2 ust. 1. 

Ilość zlecanych godzin pracy sprzętów będzie odpowiednia do zapotrzebowania Zamawiającego. 
Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu nie wykorzystania 
całkowitej ilości godzin określonej w § 2 ust. 1, w szczególności Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za utracone korzyści Wykonawcy. 

10. Minimalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie stanowił iloczyn liczby 
121 i ceny jednostkowej określonej w ust. 1 pkt 1, co  wynosi ……………… zł netto, tj. ……………… zł brutto. 

11. Za faktyczny czas pracy sprzętu uznaje się okres od wyjazdu z bazy Wykonawcy, określonej w §4 ust. 9, do 
powrotu do tej bazy. Przejazd z miejscowości, w której wykonywana będzie usługa do następnej 
miejscowości, wliczany będzie do faktycznego czasu realizacji usługi.  

12. Do faktycznego czasu wykonywania usługi nie będą zaliczane w szczególności przejazdy z miejsca 
wykonywania usługi do miejsc: 
1) tankowania pojazdów, 
2) uzupełniania piasku lub mieszanki piasku i soli, 
3) zmiany osób obsługujących pojazdy. 

13. Zaoferowane ceny sprzętu zwierają koszt piasku i soli niezbędnej do zwalczania śliskości, w tym także 
koszty składowania piasku i soli oraz załadunku sprzętu. 

14. Faktury za wykonane usługi Wykonawca będzie wystawiał w terminie 7 dni po zakończeniu pełnego okresu 
rozliczeniowego. Na potrzeby niniejszej umowy przyjmuje się, iż jako pełny okres rozliczeniowy rozumie się 
miesiąc kalendarzowy. W przypadku gdy umowa została podpisana po dniu 01.11.2021 r., przyjmuje się, iż 
pierwszy okres rozliczeniowy to okres od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021 r. 

15. Faktury płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od dnia 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury, przy czym numer rachunku 
bankowego Wykonawcy musi widnieć na tzw. Białej Liście podatników VAT. Nieprawidłowo wystawiona 
faktura lub brak wydruków, o których mowa w ust. 16, spowoduje ponowne naliczenie 
30-dniowego terminu płatności za fakturę, od dnia dostarczenia poprawionej faktury lub brakującego 
zestawienia. 

16. Do faktur za wykonane usługi Wykonawca załączy wydruki z urządzeń GPS zamontowanych w pojazdach 
świadczących usługi zimowego utrzymania dróg potwierdzające miejsca i czas ich pracy, wraz z wydrukiem 
podkładu mapowego z naniesionym śladem przejazdu danego pojazdu. Zamawiający dopuszcza 
przekazanie wydruków w postaci elektronicznej 

17. Przedłożenie wydruków, o których mowa w ust. 16, uniemożliwiającego weryfikację wykonania 
poszczególnych usług, może spowodować, iż Zamawiający nie uzna za zrealizowane zgodnie z umową 
usług wskazanych w przekazanym zestawieniu oraz nie uwzględnieni ich w wynagrodzeniu Wykonawcy. 

18. Faktury winny być wystawione następująco: Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., 
Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 Świdnica, NIP: 8842663863. 
 

 
 
 
 



§ 6 
 

1. Zamawiający może naliczyć i potrącić Wykonawcy tytułem kary umownej 150 zł z wartości brutto należnej 
faktury za każdą 1 rozpoczętą godzinę opóźnienia w odśnieżeniu dróg niezgodnego ze standardami 
stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może naliczyć i potrącić Wykonawcy tytułem kary 150 zł z wartości brutto należnej faktury za 
każdą 1 rozpoczętą godzinę opóźnienia w rozpoczęciu świadczenia usługi ponad czas określony w § 4 ust. 
1, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od przedmiotu umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 15% wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy a 
określonego w § 5 ust 6. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od przedmiotu umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto wynikającego z umowy a 
określonego w § 5 ust 6, za wyjątkiem ust.  7. 

5. Zamawiający może naliczyć karę w wysokości 500 zł w przypadku nieprzekazania na wezwanie 
Zamawiającego żadnego z dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 3. Kara może zostać potrącona przez 
Zamawiającego z płatnościami należnymi Wykonawcy na podstawie wystawianych przez niego faktur VAT, 
na co Wykonawca wyrażą zgodę. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust 6. 

7. W przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu zdarzeń drogowych w związku 
z opóźnieniami w odśnieżaniu i usuwaniu śliskości dróg niezgodnego ze standardami stanowiącymi 
załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w trakcie 
realizacji usługi. 

 
§ 7 

 
Termin realizacji zadania: od dnia 01.11.2021 r. lub od dnia podpisania umowy w przypadku podpisania 
umowy po dniu 01.11.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. 

 
§ 8 

 
1. Zamawiający w okresie realizacji zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) kierowców sprzętu, którym realizowane będą usługi. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania 
ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia 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 lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 



pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 
lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) 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 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje karę umowną określoną w 
§6  ust. 5. 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. 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 

 
Umowa ulegnie rozwiązaniu w trybie natychmiastowym w przypadku nie wywiązywania się przez Wykonawcę 
z warunków umownych, nienależytego wykonywania zamówienia lub odmowy wykonania zamówienia. 
 

§ 10 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 

 
§ 11 

 
Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy miejscowo dla 
Zamawiającego. 

 
§ 12 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem zmian o 
których mowa w § 1 ust 4 i 5. 
 

§ 13 
 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
 
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 
1. Załącznik nr 1 – standardy odśnieżania dróg, 
2. Załącznik nr 2 – zakres dróg objętych przedmiotem umowy, 



3. Załącznik nr 3 – formularz ofertowy Wykonawcy. 
 
 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                 WYKONAWCA: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3 do SWZ 
 
          

Wykonawca: 
…………………………………………………………
…………………………………………………..……. 
………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 
 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp),  
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU I PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
DLA CZĘŚCI NR ….* 

 
*należy wpisać numer części zamówienia, której dotyczy oświadczenie 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zimowe utrzymanie dróg na 

terenie Gminy Świdnica”, prowadzonego przez  Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
oświadczam, co następuje: 
 
 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 

1, 4, 7 i 8  Pzp.* 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

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

…………. Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 
1, 2 lub 5 lub art. 109 ust.1 pkt   4, 7 lub 8 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 110 ust. 2 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..* 

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
 
3. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale XI 

pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.* 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 



4. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 
Zamawiającego w Rozdziale XI pkt 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, polegam na zasobach 
następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………………………...……………………… 
.................................................................................................................................., w następującym zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….....
............................................................................................................................................................…………….…
…………………………………………………………………………………..................………………………………..........................……….*  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 
 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
 
 
5. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 

z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w 
błąd przy przedstawianiu informacji.* 

 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  
 
 
 
6. Zgodnie z rozdz. XIII pkt 8 SWZ wskazuję poniżej adresy stron internetowych, z których Zamawiający może 

uzyskać podmiotowe środki dowodowe określone w rozdz. XIII pkt 4 SWZ*: 
link do strony: http://............................................................................................…. 
link do strony: http://............................................................................................…. 
link do strony: http://............................................................................................…. 
Powyższe adresy muszą odnosić do 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. 

 
 

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

 
 

Oświadczenie należy podpisać: 
1) podpisem kwalifikowanym lub 

2) podpisem zaufanym lub 
3) podpisem osobistym 

przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Oświadczenia nr 1, 3 i 5 Wykonawca składa obowiązkowo. 
* Oświadczenia nr 2,4  Wykonawca składa/wypełnia wyłącznie w przypadku, gdy zawarta w oświadczeniu  okoliczność 
dotyczy Wykonawcy. W pozostałych przypadkach oświadczenia należy wykreślić lub wypełnić wpisując „nie dotyczy”. 
* Wykonawca nie ma obowiązku wypełnienia pkt 6. 

 



Załącznik nr 4 do SWZ 

 
Wykonawca: 
…………………………………………………………
…………………………………………………..……. 
………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG DLA CZĘŚCI NR ….* 
-wzór- 

*należy wpisać numer części zamówienia, której dotyczy wykaz 
 

Nazwa zadania: 
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Świdnica” 

 

L.p. 
Data 

realizacji 
(od – do) 

Przedmiot umowy 
Nazwa i adres 
zleceniodawcy 

Doświadczenie 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. 
   własne/innych 

podmiotów* 

2. 
   własne/innych 

podmiotów* 

3. 
   własne/innych 

podmiotów* 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
ZAŁĄCZNIKIEM DO WYKAZU SĄ DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE, ŻE USŁUGI TE ZOSTAŁY WYKONANE 
NALEŻYCIE (NP. REFERENCJE) 

 
 
 

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

Wykaz należy podpisać: 
1) podpisem kwalifikowanym lub 

2) podpisem zaufanym lub 
3) podpisem osobistym 

przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



        Załącznik nr 5 do SWZ 
Wykonawca: 
…………………………………………………………
…………………………………………………..……. 
………………………………………………………… 
(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa 
do reprezentacji) 
 

 
WYKAZ SPRZĘTU DLA CZĘŚCI NR ….* 

-wzór- 
*należy wpisać numer części zamówienia, której dotyczy wykaz 

 
 

Nazwa zadania: 
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Świdnica” 

 

Lp. 
Rodzaj pojazdu (marka, typ), 

nr rejestracyjny, rok produkcji 
Ładowność zasobnika na piasek, 

szerokość pługa odśnieżnego 

Informacja o 
podstawie do 

dysponowania** 
1 2 3 4 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

 
** Jeśli Wykonawca dysponuje wskazanym w danym wierszu sprzętem należy wypełnić kolumnę wpisując 
„własne”. Jeśli Wykonawca będzie dysponował  sprzętem należy wpisać nazwę podmiotu, który udostępnia 
wskazany sprzęt.  
 
 

 

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

 
 

Wykaz należy podpisać: 
1) podpisem kwalifikowanym lub 

2) podpisem zaufanym lub 
3) podpisem osobistym 

przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 



Załącznik nr 6 do SWZ 
 

 
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
……………………………………. 
……………………………………. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,KRS/CEiDG) 
reprezentowani przez: 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
 
 
 

Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie części nr ……* zamówienia 
składane na podstawie 

art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp) 

DOTYCZĄCE USŁUG, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY 
 

*należy wpisać numer części zamówienia, której dotyczy oświadczenie 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Świdnica” 
 

prowadzonego przez Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Bystrzyca Dolna 55A, 58-100 
Świdnica, 
 
oświadczam, że*: 
 
• Wykonawca…………………………………………………………………………………………(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje 
następujące usługi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
• Wykonawca…………………………………………………………………………………………(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje 
następujące usługi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
• Wykonawca…………………………………………………………………………………………(nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje 
następujące usługi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 
 
 
 
…………….…….(miejscowość),dnia………….…….r. 
 
       

Oświadczenie należy podpisać: 
1) podpisem kwalifikowanym lub 

2) podpisem zaufanym lub 
3) podpisem osobistym 

przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 



 Załącznik nr 7 do SIWZ 
Nazwa zadania: 

 
„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Świdnica” 

 
 

Lp. Standard 
Opis stanu utrzymania drogi danego 

standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu w jakim skutki 
danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane) 

Po ustaniu opadów śniegu 
Od stwierdzenia wystąpienia zjawiska przez kierującego 

zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego 
uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu  

1 2 3 4 5 
1. IV Jezdnia odśnieżona na całej 

szerokości. 
Jezdnia posypana na odcinkach 

decydujących o możliwości ruchu, 
czyli obiektach mostowych, 

skrzyżowaniach, niebezpiecznych 
zakrętach, pochyleniach powyżej 4% 

 
 

- śnieg luźny może zalegać - do 8 godz. 
W miejscach wyznaczonych 

- śnieg zajeżdżony - może występować - gołoledź - do 8 godz. 

- języki śnieżne - mogą występować - lodowica - do10 godz. 

- zaspy mogą występować - do 8 godz. - śliskość pośniegowa - do 8 godz. 
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin   

2. V Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp 
odśnieżony co najmniej jeden pas 

ruchu w wykonaniem mijanek. 
Jezdnia posypana na odc. 

decydujących o możliwości ruchu, 
czyli obiektach mostowych, 

skrzyżowaniach, niebezpiecznych 
zakrętach, pochyleniach powyżej 4%. 

- śnieg luźny może zalegać - do 16 godz. 
W miejscach wyznaczonych 

- śnieg zajeżdżony - może występować - gołoledź - do 8 godz. 

- nabój śnieżny - może występować - śliskość pośniegowa - do 8 godz. 

- zaspy mogą występować - do 24 godz.  
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin 
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