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na 
 „Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
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na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach 

zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 

 
 

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 Gmina Bukowina Tatrzańska 
 Długa 144  
 34-530 Bukowina Tatrzańska 
 Tel.: 18  2000870 
 Faks: 18  2000879 
 e-mail: gmina@ugbukowinatatrzanska.pl 
 adres strony internetowej: www.ugbukowinatatrzanska.pl 
adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /j0vb6ni403/skrytka 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera 
niniejsza specyfikacja, a w szczególności zał. nr 1 do SIWZ, tj. Opis przedmiotu 
zamówienia, załącznik nr 2 do SIWZ, tj. „ Formularz ofertowy”, oraz załączniki nr 4a i 4b 
do SIWZ, tj. „Projekt umowy”. 

3.2.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi: 

Zadanie 
częściowe nr: 

Opis: 

1 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024– 
Czarna Góra  I"  

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2  

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Czarna Góra odc. I                   
w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (zał. 
nr 1 do SIWZ) oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszej specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

2 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024– 
Czarna Góra  II" 

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Czarna Góra odc. II 
w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz formularzu 
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
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3 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Białka Tatrzańska I"  

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Białka Tatrzańska 
odc. I w opisie przedmiotu zamówienia( zał. nr 1 do SIWZ) oraz 
formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
specyfikacji.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

4 

 

 

" Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Białka Tatrzańska  II "  

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Białka Tatrzańska 
odc. II w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz 
formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

5 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Białka Tatrzańska III "  

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Białka Tatrzańska 
odc. III w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz 
formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

6 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Rzepiska  I"  

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Rzepiska odc. I  
w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia (zał. 
nr 1 do SIWZ) oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszej specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

7 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
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sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Bukowina Tatrzańska- I"  

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Bukowina Tatrzańska 
odc. I w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz 
formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

8 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Bukowina Tatrzańska  II"  

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Bukowina Tatrzańska 
odc. II w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz 
formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

9 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Bukowina Tatrzańska  III"  

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Bukowina Tatrzańska 
odc. III i w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz 
formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej 
specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

10 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Bukowina Tatrzańska IV"  

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Bukowina Tatrzańska 
odc. IV w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu 
zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

11 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Bukowina Tatrzańska V"  
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Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Bukowina Tatrzańska 
odc. V w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu 
zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

12 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Bukowina Tatrzańska VI” 

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Bukowina Tatrzańska 
odc. VI w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu 
zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

13 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Bukowina Tatrzańska VII” 

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Bukowina Tatrzańska  
odc. VII w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu 
zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

14 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Groń i Leśnica I” 

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Groń i Leśnica  
odc. I w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu 
zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

15 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Groń I” 

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach 

zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 

 
 

utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Groń  
odc. I w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu 
zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

16 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Leśnica I” 

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Leśnica odc. I  
w opisie przedmiotu zamówienia( zał. nr 1 do SIWZ) oraz formularzu 
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

17 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Leśnica II” 

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Leśnica odc. II w 
opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz formularzu 
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

18 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Brzegi  I” 

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Brzegi odc. I w 
opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ) oraz formularzu 
ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

19 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024- 
Jurgów I” 

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Jurgów odc. I  
w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia( zał. 
nr 1 do SIWZ) oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 
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do niniejszej specyfikacji. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

20 " Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i 
wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech 
sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 
Jurgów II” 

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu dróg gminnych na terenie miejscowości Jurgów odc. II  
w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu zamówienia( zał. 
nr 1 do SIWZ) oraz formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszej specyfikacji. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

21 " Usługa zimowego utrzymania chodników wzdłuż drogi DW 960 i 
DW 961 w Bukowinie Tatrzańskiej w sezonach zimowych 2020/2021 i 
2021/2022” 

Wspólny Słownik Zamówień: 90620000-9, 90630000-2 

Opis: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym 
utrzymaniu chodników wzdłuż drogi DW 960 i DW 961w Bukowinie 
Tatrzańskiej w zakresie opisanym szczegółowo w opisie przedmiotu 
zamówienia, (zał. nr 1 do SIWZ), oraz formularzu ofertowym, 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.4. Zamówienie nie  może być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego 
zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 

3.5. Miejsce realizacji: Gmina Bukowina Tatrzańska 

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA 
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP.  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  
ustawy Pzp. 

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 

 01.11.2020 r. – 31.10.2024 r. 

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 

6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki: 

Lp. Warunki udziału w postępowaniu 
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1. Zdolność techniczna lub zawodowa 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub 
zawodowej, wskazane poniżej. Ocena spełniania warunków udziału w 
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia 

 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował doświadczeniem 
związanym z wykonaniem usługi zimowego utrzymania dróg 
przynajmniej w jednym sezonie zimowym.  

UWAGA- dotyczy tylko Wykonawców, składających oferty na 
zadania częściowe, w których znajdują się drogi utrzymywane w 
Standardzie I. 

2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o zamówienie 
dysponował sprzętem przystosowanym do zimowego utrzymania 
dróg.  

Jedna jednostka sprzętowa w sezonie zimowym może obsługiwać 
odcinek o łącznej długości nie większej niż 10 km.   

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA 

7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie 
przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

7.2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy 
Pzp. 

7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 
lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 
wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 
dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu 
zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku 
okres obowiązywania tego zakazu. 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i 
szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za 
wystarczające. 

7.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę 
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA 
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8.1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na 
dzień składania ofert:  

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków 
udziału w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 
(JEDZ), zgodnie ze wzorem, stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ 
 
Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i 
nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia.. 

2 Pełnomocnictwo (o ile dotyczy) – w przypadku podpisania oferty przez 
osoby nie wymienione w odpowiednim rejestrze, lub w przypadku 
podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez 
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących 
wspólnie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o 
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej. 

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do 
tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 7 do 
SIWZ 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 

8.3. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej 
kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta 
została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu. 

8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

8.5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na 
potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 

1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 
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1 1. Wykaz usług. 

Zamawiający dokona ustalenia, czy Wykonawca spełnia w/w warunek udziału  
w postępowaniu jeżeli wykaże, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 
wykonanie, w okresie ostatnich trzech lat usług, polegających na zimowym 
utrzymywaniu dróg (przynajmniej jeden sezon zimowy), sporządzony na druku 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom, 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały 
wykonane należycie.  

Warunek jest spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży Wykaz wykonanych 
usług, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ wraz z dokumentami 
potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. Dokumentem 
potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia może być poświadczenie, lub 
inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W dokumentach tych 
musi być zawarta informacja, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz prawidłowo ukończone.  

W wykazie należy podać tylko i wyłącznie takie usługi, które spełniają powyższe 
wymagania. 

UWAGA. Wykaz usług  dotyczy tylko Wykonawców, składających oferty na 
zadania częściowe, w których znajdują się drogi utrzymywane w Standardzie I. 

2. Wykaz sprzętu 

Należy złożyć oświadczenie o dysponowaniu  odpowiednim sprzętem 
umożliwiającym odśnieżanie odcinków, na które Wykonawca składa ofertę w 
niniejszym postępowaniu, na druku stanowiącym załącznik nr 6 SIWZ. 

Jedna jednostka sprzętowa w sezonie zimowym może obsługiwać odcinek o 
łącznej długości nie większej niż 10 km. 

Sprzęt na chodnik musi posiadać lemiesz z gumą, a ciężar całkowity, szerokość 
pługu musi być dostosowana do parametrów chodnika 

W wykazanym w oświadczeniu sprzęcie, Zamawiający zamontuje nadajniki 
GPS. 

 

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. 

2 Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z 
uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
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dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności. 

3 Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w 
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez 
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
13, 14 i 21 ustawy. 

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. 

2 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 
tego Rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 
ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 
zamieszkania tej osoby. 

4) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 
oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych 
zasobów. 

Pisemne zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których 
Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. Zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 8 do 
SIWZ. (jeśli dotyczy). 
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5) Inne wymagane dokumenty: 

Lp. Wymagany dokument 

1 Formularz ofertowy 

Formularz ofertowy - stanowiący zał. nr 2 do SIWZ 

 

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

8.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do 
wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące 
tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz 
danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania zamawiającemu oświadczeń 
lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury 
postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do 
wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski 
wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego 
dokumentów. 

8.8. Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane 
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, 
które dotyczą każdego z nich. 

8.9. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do 
jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii. 

8.10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może 
przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie 
opisanego przez Zamawiającego warunku. 

8.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
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9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH 
INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY 
PZP 

9.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w 
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków prawnych. 

9.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 
zamówienia. 

9.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy 
nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w pkt 7 
niniejszej SIWZ. 

9.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

9.5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także druki Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia dotyczące tych podmiotów. 

9.6. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu 
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.5 ppkt 2 SIWZ. 

9.7. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy 
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich 
zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; 

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

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków 
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

9.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, 
podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez 
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 
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podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym 
przez Zamawiającego: 

a)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli 
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o 
których mowa w pkt. 9.1 SIWZ. 

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ 
WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

10.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. 

10.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm 
Podwykonawców. 

10.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu składa także wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dla 
każdego z tych Podwykonawców. 

10.4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

10.5. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

10.6. Zamawiający określa następujące wymagania odnośnie zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 
czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę: 

Zamawiający wymaga, by osoby biorące udział w wykonywaniu zamówienia były 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu oświadczenie 
dotyczące osób  wykonujących zamówienie. Wykonawca zobowiąże się , że osoby te w 
okresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku. - Kodeks pracy (tekst. jednolity Dz.U. z 2014r. , poz. 
1502 ze zm.). 

11. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

11.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony 
druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu zamówienia składa każdy z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków 
udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców 
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

12. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 
WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT) ORAZ 
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PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE 
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż złożenie 
oferty),zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 
przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z 
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia 
(TED lub ID postępowania).  

12.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 
elektronicznej. 

12.3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 
oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za  pośrednictwem Formularza do komunikacji 
jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikowania się za 
pomocą poczty elektronicznej - adres gjanczy@ugbukowinatatrzanska.pl. Sposób 
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w 
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia 
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

12.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

12.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. 
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed 
upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert. 

12.6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, 
o którym mowa w pkt 12.5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może 
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

12.7. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o 
którym mowa w pkt 12.5. 

12.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na 
stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 

12.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie 
internetowej. 

12.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: 

w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 

1 mgr Grzegorz Janczy -   Inspektor tel.: ( 18)  2000881, e-mail: 
gjanczy@ugbukowinatatrzanska.pl 

w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: 
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1 mgr  inż.  Klaudia Miśkowicz-   Podinspektor  tel.: ( 18)  20 00 881, e-
mail: kmiskowicz@ugbukowinatatrzanska.pl 

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 400,00 zł (słownie: czterysta 
złotych, 00/100), na każde zadanie częściowe.  

Przykładowo, gdy Wykonawca składa ofertę na 3 zadania częściowe, zobowiązany jest 
do wpłaty wadium w wysokości 3x 400,00 zł, czyli 1 200,00 zł 

13.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia, 03.08.2020 r.do godz. 10:00. 

13.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Tatrzański Bank 
Spółdzielczy 49 8791 0009 0004 0000 0101 0054; 

Wniesienie wadium w formie pieniądza będzie weryfikowane na podstawie 
wyciągu z konta bankowego na godz. 10:00, w dniu składania ofert. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

13.4. Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy dołączyć w oryginale w postaci 
elektronicznej do oferty zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych pt.                 „ 
Zasady wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o 
udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 
2018r.” - https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-
odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/zasady-
wnoszenia-niepienieznych-form-wadium-przez-wykonawcow-ubiegajacych-sie-o-
udzielenie-zamowien-publicznych-w-postepowaniach-wszczetych-po-dniu-17-
pazdziernika-2018-r. 

13.5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 

13.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie 
zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować 
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, 
określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i 
bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz 
Zamawiającego.  

13.7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy 
Pzp.  

13.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania 
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 
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13.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 
ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 

14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

14.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 

14.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa 
wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.  

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

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

15.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

15.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

15.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących 
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, 
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w 
szczególności kosztów przygotowania oferty. 

15.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 
wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

15.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik       
nr 2 do niniejszej  SIWZ. 

15.7. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 
miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest 
dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany 
jest podać adres skrzynki ePUAP, oraz adres e-mail na których prowadzona będzie 
korespondencja związana z postępowaniem.  

Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP Zamawiającego: 
/j0vb6ni403/skrytka 

15.8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej 
w szczególności w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i podpisana 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym 
zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę 
należy złożyć w oryginale.  
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15.9. Jako oryginał dokumentu/oświadczenia etc .Zamawiający rozumie dokument elektroniczny 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający w przypadku 
wymogu złożenia oryginału dokumentu/oświadczenia etc. nie dopuszcza możliwości 
złożenia skanu oferty/dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

15.10. Jako dokument potwierdzony za zgodność z oryginałem Zamawiający rozumie 
elektroniczną kopię oryginału dokumentu opatrzoną kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym np. skan dokumentu opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
przez Wykonawcę albo odpowiednio–jeżeli dokument dotyczy danego podmiotu: przez 
podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez 
podwykonawcę. 

15.11. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 
wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów 
zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 
wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. 

15.12. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 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).  

15.13. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci 
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz 
z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).  

15.14. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę 
za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany  
i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

15.15. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany 
ani wycofać złożonej oferty. 

15.16. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, 
do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące 
w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

15.17. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym  
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, 
ePUAPu.  https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

15.18. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP 
ma dostęp do  formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 
formularza do komunikacji. 

15.19. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 
przekazywanych przyich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu 
oraz Regulaminie ePUAP.  
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15.20. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy 
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.  

15.21. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, 
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji 
przekazywanych za pomocą ePUAP, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

15.22. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie 
zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi 
załącznik do niniejszej SIWZ. 

15.23. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące 
warunki: 

Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / 
partnera wiodącego. 

Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów -należy załączyć je do oferty. 

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

16.1. Oferty należy składać w sposób określony w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.,  do dnia 03.08.2020 r. do godz. 10:00. 

16.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 03.08.2020 r.  o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego  w  
pok. nr 12. 

16.3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na 
miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 

16.4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 

16.6. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  
a także  informacje dotyczące ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert. 

16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

17.1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu 
zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

17.2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 

17.3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN. 

17.4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu 
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oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając 
ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, 
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 
wartość bez kwoty podatku. 

17.5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

18.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów ( dotyczy każdego z 
zadań częściowych): 
Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

A. Cena 60,0 % 

B. Termin płatności 40,0 % 

 

18.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących 
wzorów , (dotyczy każdego z zadań częściowych): 

Nr 
kryterium: 

Wzór: 

A. 

Liczba punktów PA = (C min/C of) * 60 
gdzie: 
 - C min – najniższa spośród wszystkich ofert  
 - C of – podana w badanej ofercie  

B. 

Termin płatności: 
Minimalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego:14 dni 
14 dni                –  0 pkt 
15-21 dni          - 20 pkt  
22-30 dni (maksymalny termin płatności)  – 40 pkt 

  

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów  
(P= PA+PB)    w oparciu o powyższe kryteria oceny.  

18.3.  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 
pkt 18.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 

18.4. Zamawiający poprawia w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
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18.5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie 
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o 
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, 
w szczególności w zakresie: 

a) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, 
wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla 
wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość 
przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

b) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów; 

c) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 
obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie; 

d) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska; 

e) powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

18.6. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na 
Wykonawcy. 

18.7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana 
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco 
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

18.8. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek 
określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp. 

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w 
oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert. 

19.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich 
Wykonawców o wynikach postepowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp oraz udostępni 
na stronie internetowej www.ugbukowinatatrzanska.pl i w miejscu publicznie dostępnym 
na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 
5-7 ustawy Pzp. 

19.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W 
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

20.1.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach 
określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 
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20.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

20.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem 
umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

20.4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a 
ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców 
zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

21.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane. 

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE 
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH 

22.1. Wzór umowy stanowią załączniki  nr 4a i 4b do niniejszej SIWZ.  

22.2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na 
określonych poniżej warunkach: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy opisano w załączniku nr 4a, 4b do SIWZ, tj. 
Projektach umowy umowy 

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

23.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma 
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  

23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności 
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 

23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 

23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, 
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
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23.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

23.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp. 

23.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

23.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej 
odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 
poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.. 

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA 

24.1. W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej.  

25. POZOSTAŁE INFORMACJE 

25.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 
zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

25.2. 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:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska ,             
ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska. 

 inspektorem ochrony danych osobowych w siedzibie Zamawiającego jest Pan Andrzej 
Skupień, kontakt: tel. 18 20 00 870, wew. 68, adres e-mail:  iod@ugbukowinatatrzanska.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IZW.271.1.13.2020, 
pn. „Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na 
terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 
2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej 
„ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach 

zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 

 
 

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

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

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

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO ***;   

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

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

Załącznikami do niniejszego dokumentu są: 

Nr Nazwa załącznika 

1. Opis przedmiotu zamówienia 

2. Formularz ofertowy 

3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

4a,4b. Projekt  umowy 

5. Wykaz usług 

6. Wykaz sprzętu 

7. Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej 

8. Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 
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Załącznik nr 1 

Znak sprawy: IZW.271.1.13.2020 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest "Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych 
publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach 
zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024"  zgodnie z załączonym wykazem. 
 

1. Wykonanie zimowego utrzymania dróg uwarunkowane będzie warunkami atmosferycznymi – akcja 
zimowego utrzymania dróg prowadzona będzie w dniach, kiedy warunki atmosferyczne będą 
niekorzystne, tj. temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 0 ºC lub wystąpią opady atmosferyczne 
powodujące śliskość zimową (tj. gołoledź, lodowica, śliskość śniegowa, śliskość pośniegowa), lub 
utrudniające poruszanie się po drogach, (tj. opad śniegu).  
 

2. Kontrolę warunków atmosferycznych prowadzić będą pracownicy Urzędu Gminy Bukowina 
Tatrzańska. 

3. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych powodujących, że wykonywanie usługi nie będzie 
konieczne (brak śniegu, wysokie temperatury) Zamawiający zmniejszy odpowiednio kwotę raty 
miesięcznej według kalkulacji: 2,3 % za każdy dzień w którym nie będzie prowadzona akcja 
zimowego utrzymania dróg. 

4. Zamawiający dostarczy oraz zamontuje na pojazdach przeznaczonych do prowadzenia akcji 
zimowego utrzymania (przedstawionych przez Wykonawcę w oświadczeniu o dysponowaniu 
sprzętem przystosowanym do odśnieżania) urządzenia GPS służące kontroli lokalizacji, czasu pracy 
sprzętu oraz zasadności wykonania usługi zimowego utrzymania dróg. Zamawiający dopuszcza  
w czasie trwania umowy możliwość zmiany pojazdów przeznaczonych do prowadzenia akcji 
zimowego utrzymania wraz z przełożeniem przez osobę upoważnioną urządzenia GPS,  
po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego. Jednocześnie z kontrolą Wykonawcy za pomocą 
systemu GPS Zamawiający na potwierdzenie konieczności prowadzenia akcji zimowego utrzymania 
dróg w danym dniu, prowadził będzie raport warunków atmosferycznych w zakresie temperatury 
zewnętrznej na godzinę 7:30 oraz opadów atmosferycznych dla każdego dnia sezonu zimowego.  
W przypadku gdy Zamawiający nie dostarczy urządzań GPS, konieczność prowadzenia akcji 
zimowego utrzymania dróg będzie potwierdzana i akceptowana na podstawie raportu warunków 
atmosferycznych wykonywanych przez Zamawiającego.  

 
5. Pełna gotowość do świadczenia usług obowiązuje [dla zadań częściowych 1-20]: 

1) W sezonie 2020/2021 - od dnia 01.11.2020 r. do dnia 30.04.2021 r. 
2) W sezonie 2021/2022 - od dnia 01.11.2021 r. do dnia 30.04.2022 r. 
3) W sezonie 2022/2023 - od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.04.2023 r. 
4) W sezonie 2023/2024 - od dnia 01.11.2023 r. do dnia 30.04.2024 r. 
 

6. W przypadku wystąpienia poza w/w okresem warunków pogodowych wymagających 
zimowego utrzymania dróg [dla zadań częściowych 1-20], tj.: 
 

1) W sezonie 2020/2021 - od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020 r., od dnia 
01.05.2021 r. do dnia 31.10.2021 r. 

2) W sezonie 2021/2022 - od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. 
3) W sezonie 2022/2023 - od dnia 01.05.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. 
4) W sezonie 2023/2024 - od dnia 01.05.2024 r. do dnia 31.10.2024 r. 

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi również w tym okresie w ramach wynagrodzenia 
określonego umową. 
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7. Pełna gotowość do świadczenia usług obowiązuje [dla zadania częściowego nr 21]: 
 

1) W sezonie 2020/2021 - od dnia 01.11.2020 r. do dnia 30.04.2021 r. 
2) W sezonie 2021/2022 - od dnia 01.11.2021 r. do dnia 30.04.2022 r. 

 
8. W przypadku wystąpienia poza w/w okresem warunków pogodowych wymagających 

zimowego utrzymania dróg [dla zadania częściowego nr 21], tj.: 
 

1) W sezonie 2020/2021 - od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020 r., od dnia  
01.05.2021 r. do dnia 31.10.2021 r 

Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi również w tym okresie w ramach wynagrodzenia 
określonego umową. 
 

9. Zamawiający może zlecić interwencyjnie odśnieżanie dróg wewnętrznych  
lub chodników przy drogach gminnych wymienionych w formularzu ofertowym  
(lub nie wymienionych, a wskazanych przez Zamawiającego w trakcie sezonu zimowego) po cenie:  2 
%  stawki sezonowej za każdy kilometr jednorazowego interwencyjnego odśnieżenia i posypania 
drogi. Ilość płatnych wyjazdów interwencyjnych nie przekroczy 50 dla jednego odcinka drogi. W 
przypadku przekroczenia 50 wyjazdów w trakcie sezonu zimowego, odśnieżany interwencyjnie 
odcinek drogi przejdzie do stałego utrzymania i będzie odśnieżany do końca sezonu zimowego w 
ramach otrzymywanego wynagrodzenia miesięcznego (brak dopłaty).  
Interwencyjne odśnieżanie dróg wewnętrznych lub chodników wymienionych w formularzu ofertowym 
(lub nie wymienionych a wskazanych przez Zamawiającego w trakcie sezonu zimowego) utrzymywane 
będzie w II standardzie odśnieżania.  
 

10. Drogi na których kursują autobusy i busy należy odśnieżać i posypywać przed pierwszym  
ich przyjazdem i nie później niż o godzinie 6:00 rano. 
 

Do zimowego utrzymania dróg gminnych należy:  

1. Przygotowanie materiałów i sprzętu. 

2. Przygotowanie drogi do każdego sezonu zimowego, poprzez wycięcie zbędnych krzaków  
i zarośli uniemożliwiających odśnieżanie, wykonanie zabezpieczeń przed zamieciami. 

3. Usuwanie śniegu, błota pośniegowego oraz grubych warstw lodu z jezdni i poboczy dróg  
lub chodników przy głównym ciągu drogi oraz obiektów towarzyszących, jakimi są zatoki 
autobusowe i parkingi w ciągu dróg.  

4. Usuwanie śniegu, błota pośniegowego oraz grubych warstw lodu z placów i parkingów remiz OSP 
jeżeli znajdują się przy odśnieżanym odcinku drogi. 

5. Zwalczanie śliskości zimowej, tj. zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez 
posypywanie materiałami uszorstniającymi. 

6. W miejscowościach Czarna Góra, Rzepiska, Brzegi, Bukowina Tatrzańska  
w zaznaczonych na mapach miejscach, należy utrzymać jezdnie ,,na czarno” (bez zalegającego 
śniegu, lodu).    

7. W przypadku zalegania znacznych ilości śniegu utrudniających poruszanie się po drogach  
lub chodnikach przy głównym ciągu dróg, śnieg należy usunąć poprzez wywiezienie  
w miejsce składowania niekolidujące z ruchem pojazdów i pieszych. 

8. Usuwanie śniegu z chodników w ramach zadania częściowego nr „21” a także pozostałych 
chodników zlokalizowanych przy odśnieżanych odcinkach dróg w ramach pozostałych zdań 
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częściowych, oraz przejść, i dojść do autobusów (busów) w obszarze przystanków przy których 
znajdują się chodniki – pługiem  śnieżnym z gumowym lemieszem, ręcznie lub innym 
urządzeniem odśnieżającym, nieniszczącym nawierzchni chodnika wraz z niezbędnym wywozem 
nadmiaru śniegu i lodu. 

9. Prace porządkowe (dwukrotne) – jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające  
[dla zadań częściowych nr 1-20]: 
1) Sezon 2020/2021 – na dzień 26.03.2021 r. oraz po zakończeniu sezonu zimowego  

tj.: 30.04.2021 r., 
2) Sezon 2021/2022 – na dzień 08.04.2022 r. oraz po zakończeniu sezonu zimowego  

tj.: 30.04.2022 r., 
3) Sezon 2022/2023 – na dzień 31.03.2023 r. oraz po zakończeniu sezonu zimowego  

tj.: 30.04.2023 r., 
4) Sezon 2023/2024 – na dzień 22.03.2024 r. oraz po zakończeniu sezonu zimowego  

tj.: 30.04.2024 r., 
obejmujące sprzątanie i wywóz materiałów pozostałych po zimowym utrzymaniu dróg  
z jezdni, chodników i placów. 
 

10. Prace porządkowe (dwukrotne) jeśli warunki atmosferyczne będą sprzyjające  
[dla zadania częściowego nr 21]: 

1) Sezon 2020/2021 – na dzień 26.03.2021 r. oraz po zakończeniu sezonu zimowego tj.: 
30.04.2021 r., 

2) Sezon 2021/2022 – na dzień 08.04.2022 r. oraz po zakończeniu sezonu zimowego tj.: 
30.04.2022 r. 
 

11. Jedna jednostka sprzętowa może obsługiwać odcinek o łącznej długości nie większej  
niż 10 km. 
 

12. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia w tym sposób rozliczania zadania 
znajduje się w projektach umowy, tj. załącznik na 5A oraz 5B do SIWZ. 
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Zimowe utrzymanie dróg prowadzone będzie w następujących standardach: 
 

L.p. Standard 
Opis stanu utrzymania dróg dla 

danego standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

Od występowania 
zjawiska 

Od stwierdzenia 
występowania 

zjawiska 

1. „I” 

Jezdnia oraz chodnik odśnieżana na 
całej szerokości. 

Jezdnia posypywana na: 

– skrzyżowaniach z drogami na  
odcinkach po 100 m z każdej 

strony, 

–   odcinkach o pochyleniu > 4%, 

–   zakrętach drogi, 

– przystankach autobusowych po 
100 m z każdej strony, 

Drogi na których kursują autobusy  
i busy należy odśnieżać i posypywać 
przed pierwszym ich przyjazdem i 

nie później niż o godzinie 6:00 rano. 

Odśnieżanie placów i parkingów 
remiz OSP jeżeli znajdują się przy 

odśnieżanym odcinku drogi.  

Odśnieżanie chodnika w ramach 
zadania częściowego nr „21” a także 

pozostałych chodników 
zlokalizowanych przy odśnieżanych 

odcinkach dróg w ramach pozostałych 
zdań częściowych, pługiem z 

gumowym lemieszem lub innym 
urządzeniem odśnieżającym, 
nieniszczącym nawierzchni 

chodnika. Do odśnieżania należy 
przystąpić nie później niż po 2 

godzinach od momentu zgłoszenia 
potrzeby przez Urząd Gminy i 

zakończyć akcję nie później niż 6 
godzin od zlecenia. 

– śnieg luźny  do 4 
godz. Warstwa nie 
przekraczająca 5 

cm 

 

– śnieg zajeżdżony 
– występuje 

 

– zaspy, języki 
śniegowe – lokalnie 

do 4 godz. 

 

Utrudnienia dla 
samochodów. 

W miejscach 
wyznaczonych 

gołoledź, lodowica, 
błoto pośniegowe – 

do 4 godz. 
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2. „II” 

Jezdnia oraz chodnik odśnieżana na 
całej szerokości. Jezdnia 

posypywana przy dojazdach do 
skrzyżowań, zakrętach i stromych 

podjazdach. 

– śnieg luźny – do 
12 godz. (warstwa 
nie przekraczająca 

10 cm) 

– śnieg zajeżdżony 
– występuje 

– języki śniegowe – 
występują, 

– zaspy - lokalnie 
do 12 godz. 

Utrudnienia dla       
  samochodów. 

W miejscach 
wyznaczonych 

gołoledź, lodowica, 
błoto pośniegowe – 

do 12 godz. 

 



Załącznik nr 2 
          
Znak sprawy: IZW.271.1.13.2020 
 
nazwa i adres Wykonawcy 
 
............................................. 

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

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

 

Telefon………………….... 

Adres e-mail……………… 

Adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem: …………………………………………………….. 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 
          

Gmina Bukowina Tatrzańska 
ul. Długa 144 

      34-530 Bukowina Tatrzańska 

 
Nawiązując do ogłoszonego postępowania w trybie „przetargu nieograniczonego” na: 
 
"Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach 
zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024"   
 
Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem wg następujących kryteriów:  

1. KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu sezonu zimowego], 
2. KRYTERIUM B: Termin płatności 
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CZARNA GÓRA 

Zadanie częściowe nr 1 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – CZARNA GÓRA I 

Standard I 

NR 
ZADANIA 

NR 
DROGI 

NAZWA DROGI 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

STAŁE/                       
[m] 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

INTERWENCYJNE/                                            
[m] 

SZEROKOŚĆ 
ODCINKA              

[m] 

CENA NETTO 
ZA 1 KM W 

CIĄGU 
JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO                               
[zł] 

VAT [zł] 

CENA 
BRUTTO ZA 1 
KM W CIAGU 

JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO                                                                                    
[zł]  

CENA ZA 1 KM 
INTERWENYCJNEGO 
(JEDNORAZOWEGO) 

ODŚNIEŻANIA I 
POSYPANIA DROGI 

WYNOSI 2 % STAWKI 
ZA 1 KM ZA SEZON 

1 1 
K420043Trybsz – 

Czarna Góra 
4416 - 

5,30; 5,45 - 
5,50  

- - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

4,416 0,000 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       

Zadanie częściowe nr 2 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – CZARNA GÓRA II 

Standard I 

2 1 
 Czarna Góra- 

Koziniec 
688 - 5,50 - - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

0,688 0,000 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       
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BIAŁKA TATRZAŃSKA 

Zadanie częściowe nr 3 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – BIAŁKA TATRZAŃSKA I 

Standard I 

NR 
ZADANIA 

NR 
DROGI 

NAZWA DROGI 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

STAŁE/                       
[m] 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

INTERWENCYJNE/                                            
[m] 

SZEROKOŚĆ 
ODCINKA              

[m] 

CENA NETTO 
ZA 1 KM W 

CIĄGU 
JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO                                      
[zł] 

VAT [zł] 

CENA 
BRUTTO ZA 1 
KM W CIAGU 

JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO                                                                             
[zł]  

CENA ZA 1 KM 
INTERWENYCJNEGO 
(JEDNORAZOWEGO) 

ODŚNIEŻANIA I 
POSYPANIA DROGI 

WYNOSI 2 % STAWKI 
ZA 1 KM ZA SEZON 

3 1 
K420046 Nowa 
Biała – Białka 

1952 - 5,30 - 5,50 - - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

1,952 0,000 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       

Zadanie częściowe nr 4 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – BIAŁKA TATRZAŃSKA II 

Standard II 

4 

1 
ul. Kaniówka 2 

(Droga naprzeciwo 
stacji ORLEN) 

-  130 2,90 interwencyjnie - 

2 
Ulica Kaniówka 

(główna) 
480 370 3,00 - 4,00 częściowo interwencyjnie - 

3 
ul. Kaniówka 5 (ul. 

Kaniówka 7 - 
odnoga) 

170 250   częściowo interwencyjnie - 

4 
ul. Kaniówka 32A 
(Droga do Żółtka) 

610 -  2,90 - - 

5 
ul. Kaniówka 36 
(Droga obok ul. 

Kaniówka 36-38) 
 - 210 2,50 interwencyjnie - 
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6 

ul. Kaniówka od 
43 do 71 + ul. 

Kaniówka od 46 do 
49 (Droga do 

Zygmuntowicza i 
Wilczka [ul. 

Kaniówka 70 + ul. 
Kaniówka 46-49) 
Droga do Bafii i 
Waligórskiego]) 

520  - 2,80 - - 

7 
ul. Kaniówka 50A 

(Droga do 
Łukaszczyka) 

310 -  2,90 - - 

8 
ul. Kaniówka 57 
(Droga obok ul. 
Kaniówka 57) 

 -  100 2,50 interwencyjnie - 

9 
ul. Kaniówka 65 

(Droga do 
Kurnyty) 

90  - 2,90 - - 

10 ul. Kaniówka 69 A  -  110   interwencyjnie - 

11 

ul. Środkowa 4 
(Droga Szprocha 
(od Chramca w 

prawo)) 

190  - 2,60 - - 

12 
ul. Środkowa 10 A 

(Droga do Gila) 
200  - 2,80 - - 

13 
ul. Środkowa 29 

(Droga do 
Obłaźnych) 

170  - 3,00 - - 

14 
ul. Środkowa 15A 

(Droga do 
Niedzielskiego) 

220  - 3,00; 2,60 - - 

15 

ul. Środkowa 37 
(Droga Do 

Niedzielskiej i 
Babiarza             

[ul. Środkowa 36, 
37]) 

200  -   - - 

16 
ul. Środkowa 40 

(Droga do 
Trybułów) 

180  - 2,80 - - 

17 
ul. Środkowa 45 

((Droga do Józefa 
170  - 3,10 - - 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  
Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 

 
 

Gała                                
[ul. Środkowa 54]) 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

3,510 1,170 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       

Zadanie częściowe nr 5 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – BIAŁKA TATRZAŃSKA III 

Standard II 

5 

1 
ul. Środkowa 86 
(Droga do Zebry) 

160  -   - - 

2 
ul. Środkowa 106 

C (Droga do 
Olconia) 

330  - 2,50 - 2,85 - - 

3 
ul. Środkowa 102D 

(Droga do 
Strzeleckiego) 

200  - 2,75 - - 

4 

ul. Środkowa 116 
(Droga do Wilkusa 

i Łukaszczyka      
[ul. Środkowa 

119]) 

230 80 3,19 częściowo interwencyjnie - 

5 

ul. Środkowa 128 
(Droga do Pytla i 

Mrowcy                    
[ul. Środkowa 

127]) 

100  - 2,80 - - 

6 
ul. Środkowa 132E 
(Droga do Wróbla 

[do Pstrąga]) 
290  - 2,60 - - 

7 
ul. Środkowa 146 
(Droga do Sojki) 

130  - 3,10 - - 

8 

ul. Środkowa 220 
(Droga do Wójta 

[ul. Środkowa 
151]) 

200  - 2,70 - - 
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9 

ul. Środkowa 156A 
(Droga do 
Matysów                        

[Do Mleczarni]) 

510  - 3,00 - - 

10 
ul. Środkowa 173 
(Droga do Liptaka 
[Wulkanizacja]) 

210 -  3,00 - - 

11 
ul. Środkowa 182 
(Droga do Bani) 

 -  750 4,70 - 5,00 interwencyjnie - 

12 

ul. Środkowa 204B 
(Droga do 
Kotelnicy 

[Naprzeciwko 
Sołtysa]) 

 -  630 
3,00; 3,50; 

5,90 
interwencyjnie - 

13 
ul. Środkowa 201 
(Odnoga w lewo 
[do DW Waluś]) 

 -  120 2,80 interwencyjnie - 

14 

ul. Środkowa 224 
(Droga do 

Dziubasa, Pary                 
[ul. Środkowa 

224]) 

80  - 3,00 - - 

15 

ul. Środkowa 240 
(Droga do Żaka 
[ul. Środkowa 

236]) 

220  - 2,60 - - 

16 
ul. Środkowa 247 

(Droga do 
Kowalczyka) 

60  - 2,00 - 2,70 - - 

17 

ul. Środkowa 260 
(Droga do Janika 

[ul. Środkowa 
260]) 

40  - 3,00 - - 

18 
ul. Środkowa 257A 

(Droga do 
Komendanta) 

350  - 2,60 - - 

19 

ul. Środkowa 284D 
(Droga do 
Piszczków                      

[ul. Środkowa 
287]) 

340  - 2,60 - - 

20 
ul. Środkowa 285B 

(Droga do 
Koszarków, 

 -  280 3,00 interwencyjnie - 
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Rabiańskiego) 

21 

ul. Środkowa 311A 
(Droga do 

Lubińskiego                    
[Białka Dolna]) 

400 -    - - 

22 
ul. Pod Grapą od 2 
- 5 (Przelot ul. Pod 

Grapą - DK49) 
180 -  2,50 - - 

23 

ul. Pod Grapą 54 
(Droga do 
Dziubasów                      

(ul. Pod Grapą 54]) 

180  - 2,60 - - 

24 
ul. Grapa 15 
(Droga do 

Korkosza, Mąków) 
340  - 3,00 - - 

25 ul. Grapa 21 -   40   interwencyjnie - 

26 ul. Grapa 20 D -  140   interwencyjnie - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

4,550 2,040 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       
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RZEPISKA 

Zadanie częściowe nr 6 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – RZEPISKA I 

Standard I 

NR 
ZADANIA 

NR 
DROGI 

NAZWA DROGI 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

STAŁE/                       
[m] 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

INTERWENCYJNE/                                            
[m] 

SZEROKOŚĆ 
ODCINKA              

[m] 

CENA NETTO 
ZA 1 KM W 

CIĄGU 
JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO                                      
[zł] 

VAT [zł] 

CENA 
BRUTTO ZA 1 
KM W CIAGU 

JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO              
[zł]  

CENA ZA 1 KM 
INTERWENYCJNEGO 
(JEDNORAZOWEGO) 

ODŚNIEŻANIA I 
POSYPANIA DROGI 

WYNOSI 2 % STAWKI 
ZA 1 KM ZA SEZON 

6 1 

K420041 Czarna 
Góra – Rzepiska 
(przez Bryjów 
Potok, Pawliki) 

4294 - 

4,00 z 
zmianami: 

- k/ cmentarza 
5,50 

- od remizy 
3,60 

- od Pawlika 
3,00  

- m. płotami  
2,80 

- - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

4,294 0,000 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       
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BUKOWINA TATRZAŃSKA 

Zadanie częściowe nr 7 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – BUKOWINA TATRZAŃSKA I 

Standard I + Standard II 

NR 
ZADANIA 

NR 
DROGI 

NAZWA DROGI 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

STAŁE/                       
[m] 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

INTERWENCYJNE/                                            
[m] 

SZEROKOŚĆ 
ODCINKA              

[m] 

CENA NETTO 
ZA 1 KM W 

CIĄGU 
JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO                                      
[zł] 

VAT [zł] 

CENA 
BRUTTO ZA 1 
KM W CIAGU 

JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO                         
[zł]  

CENA ZA 1 KM 
INTERWENYCJNEGO 
(JEDNORAZOWEGO) 

ODŚNIEŻANIA I 
POSYPANIA DROGI 

WYNOSI 2 % STAWKI 
ZA 1 KM ZA SEZON 

7 

1 
K 420032 

Bukowina – ul. 
Leśna 

798 -  
3,30; 4,20; 

4,80 
- - 

2 
ul. Leśna 46 

(Droga k/Rysów w 
str Brzegów) 

200 180   częściowo interwencyjnie - 

3 
ul. Leśna 44 (Niski 

Wierch (Leśna)) 
380  - 3,00 - - 

4 

ul. Tatrzańska 30B 
(Droga ku 

Dziadoniom                     
(ul. Tatrzańska 

29)) 

230  - 3,00 - - 

5 
K 420033 

Bukowina – ul. 
Sportowa 

775  - 
5,50; 5,78 

(dolny 
odcinek) 

- - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

2,383 0,180 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       
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Zadanie częściowe nr 8 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – BUKOWINA TATRZAŃSKA II 

Standard I + Standard II 

8 

1 
K 420034 

Bukowina – 
Wierch Buńdowy 

800 -  3,50-4,00 - - 

2 
K 420036 

Bukowina – ul. 
Pod Stancję 

187  - 4,00 - - 

3 
ul. Wierch 

Olczański 60 A 
-   315   interwencyjnie - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

0,987 0,315 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       

Zadanie częściowe nr 9 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – BUKOWINA TATRZAŃSKA III 

Standard I + Standard II 

9 

1 
K 420038 

Bukowina – 
Wierch Kurucowy 

1938 -  3,20; 2,50 - - 

2 
K 

420042Bukowina – 
Wierch Rusiński 

4583  - 3,20 - 4.30 - - 

3 
K 420039 

Bukowina – 
Wierch Spiski 

1102  - 3,50 - - 

4 
K 420040 

Bukowina – 
Wierch Głodowski 

1285  - 4,50 - - 
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5 

ul. Wierch 
Głodowski 14 do 
Wierch Rusiński, 
koło ul. Wierch 

Głodowski 46A - 
44A                                      

(Droga koło Staska 
Kołoca) 

740  -   - - 

6 
ul. Długa 160 

(Droga na Grapie) 
340 -  2,60 - - 

7 

ul. Wierch Spiski 
25A (Droga 

Prorocka                       
[ul. Wierch 

Spiski]) 

100  - 3,00 -  - 

8 

ul. Wierch 
Rusiński 25A 

(Droga do Kuruca               
(Wierch Rusiński 

nr 25)) 

320  - 2,60 -  - 

9 

ul. Wierch 
Rusiński 37A 

(Droga do 
Wilczków                       

[Do Gracjasza]) 

-   120 2,40 interwencyjnie  - 

10 
ul. Wierch 

Rusiński 49A 
(Droga do Szyszki) 

140  -   - - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

10,548 0,120 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       

Zadanie częściowe nr 10 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – BUKOWINA TATRZAŃSKA IV 

Standard II 

10 
1 

 Wierch Kurucowy 
II 

760  - 3,00; 2,80 - - 

2 Wierch Bińkowski -   1380 3,00 interwencyjnie - 
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KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

0,760 1,380 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       

Zadanie częściowe nr 11 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – BUKOWINA TATRZAŃSKA V 

Standard II 

11 1 Droga do Rusiński 310 -    - - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

0,310 0,000 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       

Zadanie częściowe nr 12 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – BUKOWINA TATRZAŃSKA VI 

Standard II 

12 
1 

ul. Janiołów 
Wierch 4A 

(Janiołów Wiech w 
Groniu) 

1170 -  3,60 - - 

2 ul Piekorzówka 8 -   540   interwencyjnie - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

1,170 0,540 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       
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Zadanie częściowe nr 13 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – BUKOWINA TATRZAŃSKA VII 

Standard II 

13 

1 
ul. Kościuszki 151 

(ul. Gołowa) 
107  - 2,60 - - 

2 
ul. Długa 5 (Droga 
do Pary (ul. Długa 

1a Kościuszki)) 
-   170 

3,00; 2,00 (na 
odcinku 30m) 

interwencyjnie - 

3 

ul. Długa 8 (Droga 
do Prymule 

(naprzeciwko 
kościoła)) 

 -  60 3,30 - 3,50 interwencyjnie - 

4 
ul. Kościuszki 23 

(Droga do Walasa) 
 -  160   interwencyjnie - 

5 
ul. Wierch Spiski 
61A (ul. Wierch 

Spiski 61) 
 -  250   interwencyjnie - 

6 
ul. Długa 131 

(Droga 
Międzygóry) 

340 -  3,55 - - 

7 

ul. Wierch 
Głodowski 14 do 

ul. Wierch 
Rusiński              

(Droga między 
Wierchem 

Głodowskim a 
Rusińskim) 

470  - 2,55; 2,40 - - 

8 

ul. Wierch 
Głodowski 29 do 

ul. Wierch 
Rusiński 

(Połączenie W. 
Głodowskiego z 
W. Rusińskim – 

pierwsza [Wierch 
Głodowski 25] 

Cisoń) 

510  - 2,60 - - 

9 
ul. Wierch 

Głodowski 18 
 -  40   interwencyjnie - 
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10 

ul. Wierch 
Głodowski 51 do 

potoka                                       
(Droga koło Heli 

Szostak) 

410  -   - - 

11 

ul. Wierch 
Głodowski 60 do 

ul. Wierch 
Głodowski 53A 

(Droga obok 
Głodowski 56 
(makarony)) 

250 380 2,90 interwencyjnie - 

12 

ul. Wierch 
Głodowski 47 do 

ul. Wierch 
Głodowski 86A 

(górny łącznik - od 
nr 24 do B. 
Koszarka) 

530 -  2,80 - - 

13 

ul. Wierch  
Głodowski 74C do 

ul. Wierch 
Głodowski 73 

(Droga do Króla) 

300  - 2,60 - - 

14 

ul. Wierch 
Głodowski 89 do 

ul. Wierch 
Głodowski 78A 

(Droga k. Adama 
Sztokfisza) 

170  - 2,50 - - 

15 
ul. Wierch 

Kurucowy 111 
(Droga do Galicy) 

-   850   interwencyjnie   

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

3,087 1,910 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       
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GROŃ I LEŚNICA 

Zadanie częściowe nr 14 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – GROŃ I LEŚNICA I 

Standard I 

NR 
ZADANIA 

NR 
DROGI 

NAZWA DROGI 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

STAŁE/                       
[m] 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

INTERWENCYJNE/                                            
[m] 

SZEROKOŚĆ 
ODCINKA              

[m] 

CENA NETTO 
ZA 1 KM W 

CIĄGU 
JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO            
[zł] 

VAT [zł] 

CENA 
BRUTTO ZA 1 
KM W CIAGU 

JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO                                                                                    
[zł]  

CENA ZA 1 KM 
INTERWENYCJNEGO 
(JEDNORAZOWEGO) 

ODŚNIEŻANIA I 
POSYPANIA DROGI 

WYNOSI 2 % STAWKI 
ZA 1 KM ZA SEZON 

14 
1 

K420047 Groń – 
Leśnica 

(Kobylarzówka) 
2100 -  3,6; 6,0 - - 

2 
K 420045  

Leśnica- Sądel 1595 -  6,00 - - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

3,695 0,000 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       
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GROŃ 

Zadanie częściowe nr 15 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – GROŃ I 

Standard II 

NR 
ZADANIA 

NR 
DROGI 

NAZWA DROGI 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

STAŁE/                       
[m] 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

INTERWENCYJNE/                                            
[m] 

SZEROKOŚĆ 
ODCINKA              

[m] 

CENA NETTO 
ZA 1 KM W 

CIĄGU 
JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO                                      
[zł] 

VAT [zł] 

CENA 
BRUTTO ZA 1 
KM W CIAGU 

JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO               
[zł]  

CENA ZA 1 KM 
INTERWENYCJNEGO 
(JEDNORAZOWEGO) 

ODŚNIEŻANIA I 
POSYPANIA DROGI 

WYNOSI 2 % STAWKI 
ZA 1 KM ZA SEZON 

15 

1 

ul. Kobylarzówka 
18H (Droga w 
prawo – kier. 

Jurgów- N. Targ 
(lustro)) 

330 210 3,50 częściowo interwencyjnie - 

2 
Przelot droga 
krajowa ul. 

Kobylarzówka 
150  - 3,00 - - 

3 
ul. Kobylarzówka 

112 A (Droga 
Królewska) 

420  - 3,00 - - 

4 

ul. Kobylarzówka 
156A (Droga do 

Dziubosów                      
[ul. Kobylarzówka 

152]) 

-   200 2,70 interwencyjnie - 

5 

ul. Muchówka 27 
(Droga do 
Gomółki                        

[ul. Muchówka 
27]) 

140  - 2,60 - - 

6 

ul. Muchówka 42A 
(Droga do Korpały                                
[ul. Muchówka 42 

A]) 

230  - 3,00 - - 

7 
ul. Muchówka 48 

(Droga do 
Rabiańskiego) 

 -  130 3,00 interwencyjnie - 
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8 

ul. Muchówka 60 
(Droga do Krzysia                                

[ul. Muchówka 
60]) 

-   200 2,60 interwencyjnie - 

9 

1. ul. Muchówka 
70 

150  - 2,70 - - 

2. ul. Budzów 
Wierch 18 (do 

Grynie) 
-   300 2,50 interwencyjnie - 

3. ul. Muchówka 
68A 

-  100 2,50 interwencyjnie - 

4. ul. Budzów 
Wierch 12 

-  220   interwencyjnie - 

10 ul. Słoneczna 12 690  - 3,00 - - 

11 

ul. Jana Pawła II 7 
(Droga do 
Waliczków 

[Sołtys]) 

-   280 2,00 interwencyjnie - 

12 
ul. Jana Pawła II 
14 (Droga koło 

Kościoła) 
270  - 2,50 - - 

13 
ul. Jana Pawła II 

19 A 
250  -   - - 

14 
ul. Jana Pawła II 
29B (Droga do 

Bucki) 
250  - 3,00 - - 

15 
ul. Jana Pawła II 

37 (Droga do 
kościoła) 

250  - 3,00 - - 

16 

ul. Jana Pawła II 
50 (Droga do 

Cubierza                      
[naprzeciwko 

remizy]) 

-   250 3,30 interwencyjnie - 

17 

ul. Jana Pawła II 
57 (Droga do 

byłego  sołtysa 
[naprzeciw 

transf.]) 

-  150 3,00 interwencyjnie - 

18 

ul. Jana Pawła II 
62 (Do Jana 

Czubiaka [do Joli]                     
[ul. Jana Pawła 

-  130   interwencyjnie - 
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61A]) 

19 

ul. Podhalańska 5 
(Droga do 
Walasów                        

[ul. Podhalańska 
2]) 

220 60 2,75 częściowo interwencyjnie - 

20 

ul. Podhalańska 14 
(Droga do 

Kondziorzy                     
[ul. Podhalańska 

13]) 

-   300 2,60 interwencyjnie - 

21 

ul. Podhalańska 19 
(Droga do Cybiego                                

[ul. Podhalańska 
22]) 

-  160   interwencyjnie - 

22 
ul. Podhalańska 24 

(Droga do 
Cubioków) 

-  120 3,00 interwencyjnie - 

23 
ul. Podhalańska 37 
(Droga do Tomale 

[Staszel]) 
150 -  3,00 - - 

24 
ul. Podhalańska 41 
(Droga do Łojosów 

[Węgrzynki]) 
140  - 3,00 - - 

25 

ul. Podhalańska 60 
(Droga do 
Sztokfisza                     

[ul. Podhalańska 
60]) 

 -  100   interwencyjnie - 

26 
ul. Podhalańska 67 

(Droga do 
Bałosów) 

450  - 3,00 - - 

27 

ul. Jana 
Kazimierza 12 

(Droga do 
Szostoków                      
[ul. Jana 

Kazimierza 12]) 

 -  70 3,00 interwencyjnie - 

28 
ul. Jana 

Kazimierza 22 
(Droga do Sobale) 

130  - 2,80 - - 
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29 

ul. Jana 
Kazimierza 31 

(Droga do 
Marków) 

-   200 3,30 interwencyjnie - 

30 
ul. Gile 7 (Droga 

do Gilów) 
270 -  3,00 - - 

31 
ul. Gile 8 (Droga 

do Toporki 
[Burego]) 

120 - 3,00 - - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

4,610 3,180 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  
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LEŚNICA 

Zadanie częściowe nr 16 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – LEŚNICA I 

Standard II 

NR 
ZADANIA 

NR 
DROGI 

NAZWA DROGI 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

STAŁE/                       
[m] 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

INTERWENCYJNE/                                            
[m] 

SZEROKOŚĆ 
ODCINKA              

[m] 

CENA NETTO 
ZA 1 KM W 

CIĄGU 
JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO                              
[zł] 

VAT [zł] 

CENA 
BRUTTO ZA 1 
KM W CIAGU 

JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO                                                                                    
[zł]  

CENA ZA 1 KM 
INTERWENYCJNEGO 
(JEDNORAZOWEGO) 

ODŚNIEŻANIA I 
POSYPANIA DROGI 

WYNOSI 2 % STAWKI 
ZA 1 KM ZA SEZON 

16 

1 

ul. Gronkowska 17 
+ ul. Gronkowska 

15B                            
(Droga do 

Panculoków/k. 
Niemca) 

280 -  3,00 - - 

2 
ul. Gronkowska 42 
(Dr do Wilczków/ 
k. wulkanizacji) 

180  - 2,50 - - 

3 ul. Brzyski 688  - 3,00 - - 

4 

ul. Brzyski 10 
(Droga do 

Bocheńczaka 
/Brzyski) 

180  -   - - 

5 
ul. Brzyski 26 

(Droga do 
Dziadkowca)  

 -  115   interwencyjnie - 

6 
ul. Polna 3 (Droga 

do Krzysiów) 
160  - 2,50 - - 

7 
ul. Polna 47 
(Droga do 
Zuzioka) 

140  - 2,30 - - 

8 
Ul. Polna 18A 

(Droga do 
Budzoska) 

170  - 2,30 - - 

9 
ul. Sądel 1 E 

(Droga do 
210  - 2,80 - - 
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Łabudzińskiej) 

10 ul. Stefany 1880  - 3,30 - - 

11 
ul. Sądel 41 (Sądel 

do nr 41 
[Maleckówka]) 

-   150   interwencyjnie - 

12 

ul. Stefany 18 
(Droga do 

Mikowskiej/ 
k.krzyża) 

190  - 2,50 - - 

13 
ul. Stefany 14 

(Droga do 
Bednarza) 

 -  180   interwencyjnie - 

14 
ul. Stefany 8 
(Droga do 
Stefaniów) 

240  - 2,30 - - 

15 
ul. Stefany 4A 

(Droga do Mąki) 
100  - 4,00 - - 

16 
ul. Wspólna 12 A 

(Do Cisków 
k/przedszkola) 

-   250   interwencyjnie - 

17 

ul. Wspólna 16 
(Droga do 
Dziedzica                                        

[ul. Wspólna 20-
27]) 

 -  175   interwencyjnie - 

18 
ul. Wspólna 50 

(Droga do Rusnaka 
[u. Wspólna 30])  

 -  80   interwencyjnie - 

19 
ul. Wspólna 35A 
(Droga do Mąki 

[ul. Wspólna 35A]) 
 -  60   interwencyjnie - 

20 
ul. Szkolna 3 (po 

działce 2797/20 do 
granicy płotu) 

 -  30   interwencyjnie - 

21 
ul. Szkolna 13 

(Droga do 
Madziara) 

60  - 2,50 - - 

22 
ul. Szkolna 28A 

(Droga do 
Pająków) 

180  - 2,40 - - 

23 
ul. Gały 6A (Droga 

do Gałów) 
730  - 3,35 - - 
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24 
ul. Szkolna 50B 

(Droga do 
Sewców) 

130  - 2,70 - - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

5,518 1,040 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       

Zadanie częściowe nr 17 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – LEŚNICA II 

Standard II 

17 

1 
 Gliczarów - 
Wojtusice 

1390 -  3,00 - - 

2 
ul. Łosie 4A do 
drogi Gliczrów - 

Wojtusice 
1290 - 3,00 - 3,80 - - 

3 
ul. Gały 15 
(Wojtusice) 

220 - 2,30 - - 

4 ul. Łosie 26 350 - 3,20 - - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

3,250 0,000 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       
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BRZEGI 

Zadanie częściowe nr 18 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – BRZEGI I 

Standard I + Standard II 

NR 
ZADANIA 

NR 
DROGI 

NAZWA DROGI 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

STAŁE/                       
[m] 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

INTERWENCYJNE/                                            
[m] 

SZEROKOŚĆ 
ODCINKA              

[m] 

CENA NETTO 
ZA 1 KM W 

CIĄGU 
JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO                    
[zł] 

VAT [zł] 

CENA 
BRUTTO ZA 1 
KM W CIAGU 

JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO                                                                                    
[zł]  

CENA ZA 1 KM 
INTERWENYCJNEGO 
(JEDNORAZOWEGO) 

ODŚNIEŻANIA I 
POSYPANIA DROGI 

WYNOSI 2 % STAWKI 
ZA 1 KM ZA SEZON 

18 

1 
K420031 

Bukowina – Brzegi 
– Jurgów 

4747 -  
3,20; 4,80; 

6,00 (most); 
5,00; 5,20 

- - 

2 ul. Kucówka 500  - 2,8 - - 

3 ul. Wierchowa 990  - 3 - - 

4 
ul. Halna 64 
(Droga koło 
Kościoła)  

120  - 3 - - 

5 
ul. Bafijówka (ul. 

Halna 160 - ul. 
Bafijówka 23) 

410  - 2,6 - - 

6 
 Droga na Przygórz 
(ul. Bafijówka 16 - 

ul. Bafijówka 7)  
320  - 3 - - 

7 Droga na Rynias  400  - 2,00 - 5,00 - - 

8 ul. Bafijówka 30  -   190 3,00 interwencyjnie -  

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

7,487 0,190 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       
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JURGÓW 

Zadanie częściowe nr 19 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – JURGÓW I 

Standard I 

NR 
ZADANIA 

NR 
DROGI 

NAZWA DROGI 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

STAŁE/                       
[m] 

DŁUGOŚĆ ODCINKA 
/ODŚNIEŻANIE 

INTERWENCYJNE/                                            
[m] 

SZEROKOŚĆ 
ODCINKA              

[m] 

CENA NETTO 
ZA 1 KM W 

CIĄGU 
JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO                                      
[zł] 

VAT [zł] 

CENA 
BRUTTO ZA 1 
KM W CIAGU 

JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO                                                                                    
[zł]  

CENA ZA 1 KM 
INTERWENYCJNEGO 
(JEDNORAZOWEGO) 

ODŚNIEŻANIA I 
POSYPANIA DROGI 

WYNOSI 2 % STAWKI 
ZA 1 KM ZA SEZON 

19 
1 

K 420037 Nowy 
Targ – Jurgów 
(główna przez 

wieś) 

1899 -  5,30 - 5,50 - - 

2 
K. Młynków 
(cygańska) 

930  - 3,20 - - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

2,829 0,000 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       

Zadanie częściowe nr 20 - Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 
czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024 – JURGÓW II 

Standard II 

20 1 
Jurgów 365 (Droga 

„Pod Cyrhle”) 
980 -  2,50 - 3,00 - - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu 
sezonu zimowego]  

0,980 0,000 -       

2%  stawki sezonowej za 
każdy kilometr 

interwencyjnego 
(jednorazowego) 

odśnieżenia i posypania 
drogi 

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni       
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Zadanie częściowe nr 21 - Usługa zimowego utrzymania chodników wzdłuż DW 960 i DW 961 w Bukowinie Tatrzańskiej w sezonach zimowych 
2020/2021 i 2021/2022 

CHODNIK PRZY DW 960 I DW 961 W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ 

NR ZADANIA ODCINKI CHODNIKA 
DŁUGOŚĆ 
ODCINKA                     

[m] 

CENA NETTO 
ZA 1 KM W 

CIĄGU 
JEDNEGO 
SEZONU 

ZIMOWEGO                                      
[zł] 

VAT [zł] 
CENA BRUTTO ZA 1 KM W CIAGU 

JEDNEGO SEZONU ZIMOWEGO                                                                                              
[zł]  

21 

Chodniki w Bukowinie Tatrzańskiej wzdłuż drogi wojewódzkiej (w cześci 
obustronnie) 

4642 

- 

DW 960 - długość 4 275 m w km:  - 

odc. 010: 0+000 - 0+240 = 240 m - 

odc. 010: 1+194 - 4+140 = 2 946 m - 

odc. 020: 0+000 - 1+089 = 1 089 m - 

DW 961 - długość 367 m w km: - 

odc. 010: 7+290 - 7+657 = 367 m - 

KRYTERIUM A: Cena [za 1 km w ciągu sezonu zimowego]  4,642       

KRYTERIUM B: Termin płatności …………………………… dni   

 

Uwagi:  
                  
1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia zakresu odśnieżania o odcinki dróg nie wymienione w powyższym formularzu, jak 

również możliwość zmniejszenia zakresu lub rezygnacji z odśnieżania niektórych odcinków. 
2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

zasadami postępowania, 
3) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą częściową na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
4) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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5) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

6) Oświadczamy, iż następującą część wykonania zadania zamierzamy powierzyć Podwykonawcom: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

7) Załącznikami do niniejszej ofert są: 
1  
2  
3  
4  

 
Pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, inne …………………………………………….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  dnia             
                                                                                                                                                                   podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
 



Znak sprawy: IZW.271.1.13.2020                                                                        Załącznik nr 3 
       

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU 
ZAMÓWIENIA 

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o 
zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną 
automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

Dz.U. UE S numer, data, strona https:  

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:  

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, 
proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony 
elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie 
wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi 
wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:  Gmina Bukowina Tatrzańska 

Ul. Długa 144 

34-530 Bukowina Tatrzańska 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych 
publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy 
Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach 
zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 i 
2023/2024 

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli 
dotyczy)5: 

IZW.271.1.13.2020 

                                                 
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania 
się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
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Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia 
powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać 
inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest 
wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź 
małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem pracy 
chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym”9 lub czy 
będzie realizował zamówienie w ramach programów 
zatrudnienia chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której 
kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

                                                                                                                                                            
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które 
zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 43 milionów EUR. 
8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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dani pracownicy. 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców 
lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach 
krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej 
części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić 
i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i 
odpowiedni numer rejestracyjny lub numer 
zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, 
proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie 
obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje 
w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności 
od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na 
ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić 
informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego 
zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej 
krajowej bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty 

                                                 
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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zamówienia. 

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej 
udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) 
upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, 
zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) 
kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w 
części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, 
nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za 
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kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie 
mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z 
podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz 
proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji 
oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej 
kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz 
w części III. 

                                                 
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

korupcja14; 

nadużycie finansowe15; 

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną16 

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za 
przestępstwo na podstawie przepisów krajowych 
stanowiących wdrożenie podstaw określonych w 
art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych 
wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie 
wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, 
uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został 
prawomocny wyrok z jednego z wyżej 
wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed 
najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia 
określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, 
wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 
on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), 
którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, 

                                                 
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta 
podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu 
(Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, 
pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 
17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w 
sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): [……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął 
środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia22 
(„samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w 
państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie 
członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu 
zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo 
siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile została 
w nim bezpośrednio określona, 
długość okresu wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, 
dokonując płatności należnych podatków lub składek 
na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając 
wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 
odsetki lub grzywny? 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

[] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje 
na ten temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje 
na ten temat: [……] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności 
podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24 

                                                 
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: [……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być 
zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia 
zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył 
swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, 
prawa socjalnego i prawa pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia 
odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących 
sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 
upadłościowe lub likwidacyjne; lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych27; 
lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają realizację 
zamówienia, z uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

                                                                                                                                                            
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy 
są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
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[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 
zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten 
temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub 
podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny 
sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie 
koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w 
której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne 
porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą 
umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na 
ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy 
dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji 
braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji 
spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 
potwierdzające wymagane przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób 

[] Tak [] Nie 

                                                 
29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, 
pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu 
nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić 
wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć 
istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, 
kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z 
podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie 
krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

                                                 
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać 
żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym 
lub handlowym prowadzonym w państwie 
członkowskim siedziby wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o 
której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca 
je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 

                                                 
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być 
zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze 
działalności gospodarczej objętym zamówieniem i 
określonym w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby 
lat obrotowych jest następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym 
obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej 
w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały 
wymagany okres, proszę podać datę założenia 
przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia 
działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że 
aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) 
wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do 
Y36 – oraz wartość): 
[……], [……]37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać 
określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia, wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać 
określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

                                                 
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 
na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu 
do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna 
w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych 
na dostawy i zamówień publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego rodzaju 
lub wyświadczył następujące główne usługi 
określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu 
proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno 
publicznych, jak i prywatnych40: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do 
następujących pracowników technicznych lub służb 
technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych 
oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego 
zaplecze naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do 
produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

                                                 
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i 
prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 
danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne 
formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności także 
dostępnych mu środków naukowych i badawczych, 
jak również środków kontroli jakości? 

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami 
zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie 
mógł stosować następujące środki zarządzania 
środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, 
wyposażeniem zakładu i urządzeniami 
technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część (procentową) 
zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub 
fotografie produktów, które mają być dostarczone i 
którym nie musi towarzyszyć świadectwo 
autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 
autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty 
lub agencje kontroli jakości o uznanych 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 

                                                 
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega 
na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument 
zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów 
poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji 
technicznych lub norm, które zostały określone w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie 
inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania 
środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, 
w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 
inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania 
jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów lub 
norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie 
inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm 
zarządzania środowiskowego mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w 
celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. 
Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów 
w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 
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Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają 
być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie 
dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy 
wykonawca posiada wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla każdego z 
nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]46 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i 
prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić 
zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim47, 
lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada 
odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, 
które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego 
europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony 
opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

 

 

 

 

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 
 
 
 
 

                                                 
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W 
razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik nr 4A  

Znak sprawy: IZW.271.1.13.2020 
 

PROJEKT UMOWY (zadania częściowe 1 – 20) 
Nr IZW.272.1.…...2020 

 
Zawarta w dniu ………………. w Urzędzie Gminy, 34 – 530 Bukowina Tatrzańska, ul. 

Długa 144 pomiędzy Gminą Bukowina Tatrzańska, w imieniu której występuje:  
Andrzej Pietrzyk - Wójt Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Anieli Dziadkowiec, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a …………………………………: 
......................................................... zam:   .............................................................................................   
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie 
….............……………………………………………………………………………………..…, 
któremu udzielono zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 
10 i 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity, Dz. U. z 
2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 
Przedmiot zamówienia 

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres usług objętych 

zimowym utrzymaniem dróg gminnych w miejscowości .....................................................  
w zakresie dróg publicznych/wewnętrznych oznaczonych jako zadania nr 
…………………….….... 

2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
3. Do zimowego utrzymania dróg należą obowiązki wymienione w dokumentacji przetargowej  

nr IZW.271.1…2020, a szczególności w załączniku nr 1 stanowiącym opis przedmiotu 
zamówienia. 

4. Wykonanie zimowego utrzymania dróg uwarunkowane będzie warunkami atmosferycznymi – 
akcja zimowego utrzymania dróg prowadzona będzie w dniach, kiedy warunki atmosferyczne 
będą niekorzystne, tj. temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 0 ºC lub wystąpią opady 
atmosferyczne powodujące śliskość zimową (tj. gołoledź, lodowica, śliskość śniegowa, śliskość 
pośniegowa). 

5. Kontrolę warunków atmosferycznych prowadzić będą pracownicy Urzędu Gminy Bukowina 
Tatrzańska. 

Terminy 

§2 
1. Umowę zawiera się na cztery sezony zimowe tj. od dnia podpisania umowy do 31.10.2024 

r. 
2. Pełna gotowość do świadczenia usług obowiązuje: 

1) W sezonie 2020/2021 - od dnia 01.11.2020 r. do dnia 30.04.2021 r. 
2) W sezonie 2021/2022 - od dnia 01.11.2021 r. do dnia 30.04.2022 r. 
3) W sezonie 2022/2023 - od dnia 01.11.2022 r. do dnia 30.04.2023 r. 
4) W sezonie 2023/2024 - od dnia 01.11.2023 r. do dnia 30.04.2024 r. 

zwanymi dalej sezonem zimowym. 
3. W przypadku wystąpienia poza w/w okresem warunków pogodowych wymagających 
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zimowego utrzymania dróg, tj.: 
1) W sezonie 2020/2021 - od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020 r., od dnia  

01.05.2021 r. do dnia 31.10.2021 r. 
2) W sezonie 2021/2022 - od dnia 01.05.2022 r. do dnia 31.10.2022 r. 
3) W sezonie 2022/2023 - od dnia 01.05.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. 
4) W sezonie 2023/2024 - od dnia 01.05.2024 r. do dnia 31.10.2024 r. 

zwanymi dalej sezonem letnim, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi również 
w tym okresie w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową. 

4. Terminy wykonania prac porządkowych (dwukrotne) wyznacza się – jeśli warunki 
atmosferyczne będą sprzyjające, na: 

1) Sezon 2020/2021 – na dzień 26.03.2021 r. oraz po zakończeniu sezonu zimowego tj.: 
30.04.2021 r., 

2) Sezon 2021/2022 – na dzień 08.04.2022 r. oraz po zakończeniu sezonu zimowego 
tj.: 30.04.2022 r., 

3) Sezon 2022/2023 – na dzień 31.03.2023 r. oraz po zakończeniu sezonu zimowego 
tj.: 30.04.2023 r., 

4) Sezon 2023/2024 – na dzień 22.03.2024 r. oraz po zakończeniu sezonu zimowego 
tj.: 30.04.2024 r., 

       obejmujące sprzątanie i wywóz materiałów pozostałych po zimowym utrzymaniu dróg  
       z jezdni, chodników i placów. 

 
Wynagrodzenie  

§3 
1. Za wykonywanie czynności określonych w §1, w okresie wymienionym w §2, pkt. l 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto:  
1) Za zadanie nr ……….... – kwotę netto: ……………..……..…………. zł +  

8% VAT w  wysokości …………..……. zł, co daję kwotę brutto w wysokości 
……………. zł (słownie: ……………………………………...……………….………) 
[kwota dla całego okresu trwania umowy].  

2. Wynagrodzenie z ust. 1 zostało wyliczone na podstawie oferty przetargowej  według 
kalkulacji: 

1) Za zadanie nr ……….... – kwotę netto: ……………..……..…………. zł  
+ 8% VAT w  wysokości ……………. zł, co daję kwotę brutto w wysokości 
……………. zł za 1 km utrzymania w sezonie odcinka dla dróg 
utrzymywanych w standardzie I, II lub I i II x …. km  
(słownie: …………………………………………………………………………….…). 

3. Wynagrodzenie z ust. 1 będzie płatne w sześciu ratach miesięcznych w każdym sezonie. 
Okresy rozliczeniowe ustala się do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy  
od listopada do kwietnia. Kwota brutto raty miesięcznej wynosi: 

1)  Zadanie nr …….. – kwota w wysokości: ………………… zł. 
4. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych powodujących, że wykonywanie usługi nie 

będzie konieczne (brak śniegu, wysokie temperatury) Zamawiający zmniejszy odpowiednio 
kwotę raty miesięcznej według kalkulacji: 2,3 % za każdy dzień w którym nie będzie 
prowadzona akcja zimowego utrzymania dróg. 

5. W oferowanych cenach, o których mowa w ust. 1 zawarte są wszelkie elementy kosztów 
związanych z wykonaniem czynności określonych w §1 niniejszej umowy. 

6. Strony ustalają, iż wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
niniejszej umowy nie przekroczy: 
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1) w roku 2020: ………………..……………………………….………….. zł brutto,  
(słownie: ……………………………………..…………………………………………….) 

2) w roku 2021: …………………………………….……………………… zł brutto,  
(słownie: ……………………………………..…………………………………………….) 

3) w roku 2023: ………………………………….………………………… zł brutto,  
(słownie: ……………………………………..…………………………………………….) 

4) w roku 2024: …………………………………….……………………… zł brutto,  
(słownie: ……………………………………..…………………………………………….) 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ……………….. 
Zamawiający oświadcza, że posiada NIP: 7361717220. 

8. Wypłata należnego wynagrodzenia nastąpi w terminie ……… dni od daty doręczenia 
rachunku do Urzędu Gminy, wystawionego za dany miesiąc po jego upływie,  
po potwierdzeniu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, właściwego wykonania 
usługi. 

9. Przelew zostanie dokonany na rachunek z umowy zgłoszony do wykazu tzw. „Białej listy” 
pod rygorem odnowy zapłaty lub na jakiekolwiek inne konto bankowe zgłoszone do 
wykazu białej listy podatnika VAT. 

10. W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem 
wskazanym na „Białej liście”, Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na 
rachunek wskazany na „Białej liście”, jako rachunek rozliczeniowy wykonawcy.  Zapłata 
na rachunek wskazany na „Białej liście”, będący rachunkiem rozliczeniowym wykonawcy 
skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

11. W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej 
liście”, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia na rachunek 
wskazany w fakturze, bez prawa dla Wykonawcy do naliczenia odsetek, z jednoczesnym 
wypełnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym 
powiadomienia organów Krajowej Administracji Skarbowej. 

12. W przypadku zmiany zakresu świadczenia usług wynagrodzenie zostanie zmienione 
proporcjonalnie w stosunku do ilości km oraz ilości miesięcy pozostałych do końca 
trwania umowy – na podstawie aneksu do niniejszej umowy. 

13. Zamawiający może zlecić interwencyjnie odśnieżanie dróg wewnętrznych  
lub chodników przy drogach gminnych wymienionych w formularzu ofertowym  
(lub nie wymienionych, a wskazanych przez Zamawiającego w trakcie sezonu zimowego) 
po cenie:  2 %  stawki sezonowej za każdy kilometr jednorazowego interwencyjnego 
odśnieżenia i posypania drogi. Ilość płatnych wyjazdów interwencyjnych nie przekroczy 
50 dla jednego odcinka drogi. W przypadku przekroczenia 50 wyjazdów w trakcie sezonu 
zimowego, odśnieżany interwencyjnie odcinek drogi przejdzie do stałego utrzymania i 
będzie odśnieżany do końca sezonu zimowego w ramach otrzymywanego wynagrodzenia 
miesięcznego (brak dopłaty). Interwencyjne odśnieżanie dróg wewnętrznych lub 
chodników wymienionych  
w formularzu ofertowym (lub nie wymienionych a wskazanych przez Zamawiającego w 
trakcie sezonu zimowego) utrzymywane będzie w II standardzie odśnieżania. 

 

Obowiązki i prawa Zamawiającego 

§4 
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy informacje niezbędne do 

prawidłowego wykonania umowy oraz zapoznać Wykonawcę z siecią dróg w 
poszczególnych standardach utrzymania.  
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2. Zamawiający przekaże Wykonawcy siatkę przeciwśnieżną, oraz pale drewniane w ilości 
określonej w odrębnym protokole z przeznaczeniem na wykonanie zabezpieczeń przed 
zamieciami. 

3. Zamawiający dostarczy oraz zamontuje na pojazdach przeznaczonych do prowadzenia akcji 
zimowego utrzymania urządzenia GPS służące kontroli lokalizacji, czasu pracy sprzętu oraz 
zasadności wykonania usługi zimowego utrzymania dróg. Jednocześnie z kontrolą 
Wykonawcy za pomocą systemu GPS Zamawiający na potwierdzenie konieczności 
prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg w danym dniu, prowadził będzie raport 
warunków atmosferycznych w zakresie temperatury zewnętrznej na godzinę 7:30 oraz 
opadów atmosferycznych dla każdego dnia sezonu zimowego. W przypadku gdy 
Zamawiający nie dostarczy urządzań GPS, konieczność prowadzenia akcji zimowego 
utrzymania dróg będzie potwierdzana i akceptowana na podstawie raportu warunków 
atmosferycznych wykonywanych przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający dokona terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonanie i odebrane usługi. 
5. Osobą do kontaktów z Wykonawcą ustanowioną przez Zamawiającego jest Pracownik  

do Spraw Dróg Publicznych Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska. 
 

Obowiązki i prawa Wykonawcy 

§5 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejsza umowę zgodnie z zasadami określonymi w 

przedmiocie zamówienia, który jest załącznikiem nr 1 w Załącznikach do SIWZ w 
dokumentacji przetargowej nr IZW.271.1…….2020.  

2. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował zgodnie z zakresem rzeczowym 
określonym w ofercie. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszelkie 
informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu 
Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że 
zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez 
niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów oraz w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w 
przyszłości żadnych zastrzeżeń. 

4. Wykonawca oświadcza że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał 
ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do realizacji niniejszej umowy. 

5. Wymienione w §4, ust. 2 siatki przeciwśnieżne oraz pale drewniane Wykonawca bierze  
w depozyt, a w przypadku zaprzestania wykonywania usługi, zobowiązany jest do ich 
zwrotu w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie (w okresach sezonu zimowego) urządzeń GPS 
oraz prowadzenie monitorowania lokalizacji i czasu pracy jednostek sprzętowych przy 
użyciu transmisji danych przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca oprócz prowadzenia dyżurów pozwalających na wykonanie akcji zimowego 
utrzymania dróg w sposób sprawny, zobowiązany jest przystąpić do akcji zimowego 
utrzymania dróg na każde, telefoniczne wezwanie Zamawiającego. 

8. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom realizację robót w zakresie wskazanym  
w złożonej przez siebie ofercie w postępowaniu przetargowym oraz gdy z uwagi  
na interes Zamawiającego powierzenie jest konieczne dla terminowej i należytej realizacji 
niniejszej umowy, lub innej szczególnej sytuacji za zgodą Zamawiającego. 
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9. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

10. Dopuszcza się zmianę w zakresie podwykonawstwa, jeśli zachodzi konieczność zmiany, za 
uprzednią zgodą Zamawiającego, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ. 

11. Wszelkie roszczenia finansowe między Wykonawcą a Podwykonawcą zostaną uregulowane 
przez Wykonawcę bez udziału Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za zobowiązania Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy i nie będzie tych zobowiązań 
ponosił. 

12. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usług lub dotrzymania 
terminów realizacji tych robót. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób rzetelny oraz 
terminowy. 

14. Od dnia podpisania umowy Wykonawca ponosi wyłączna odpowiedzialność cywilno – 
prawną za szkody na osobach i mieniu w wyniku nienależytego wykonania niniejszej 
umowy.  

15. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej OC na okres związany  
z prowadzoną usługą     

16. Wykonawcę podczas wykonywania usługi reprezentować będzie: …………..  
(nr tel. ………...) 

 
Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

§6 
1. Zamawiający wymaga, by w okresie pełnej gotowości do świadczenia usług osoby 

wykonujące zamówienie były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy  przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie dotyczące osób  wykonujących zamówienie. Wykonawca zobowiązuje się, 
że osoby te w okresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na umowę o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku. - Kodeks pracy (tekst. 
jednolity Dz.U. z 2019 r. , poz. 1040 ze zm.), przy zachowaniu stawki wynagrodzenia 
określonej w ustawie z 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (tj. Dz.U. z 
2018 r., poz. 2177 ze zm.). 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
zamówienie. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia w/w wymogów i 
dokonania ich oceny. 

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia w/w 
wymogów. 

3) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
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4) Zamawiający informuje, że nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę, na 
pisemne wezwanie Zamawiającego,  kopii dokumentów, potwierdzających 
zawarcie umów z pracownikami, będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i będzie podstawą do 
naliczenia kar umownych w wysokości określonej w §7 ust 6, a także podstawą do 
zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o 
pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych ustawy Kodeks 
pracy, umową cywilnoprawną. 
 

            Kary umowne 

    §7 
1. W przypadku nienależytego wykonywania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia miesięcznego  
(dla danego zadania częściowego) o którym mowa w §3, ust.3, za każde udowodnione 
uchybienie, w szczególności: nieodśnieżona lub nieposypana materiałami uszorstniającymi 
droga lub odśnieżanie drogi przy której znajduje się chodnik  pługiem śnieżnym bez 
gumowego lemiesza lub innym urządzeniem, mogącym zniszczyć bądź uszkodzić  chodnik:  

1) z każdego zdarzenia nienależytego świadczenia usługi w danym okresie 
rozliczeniowym sporządzony zostanie protokół. Protokół ten musi podpisać 
przynajmniej dwóch pracowników Urzędu Gminy, lub pracownik Urzędu wraz z 
Sołtysem lub Radnym z miejscowości, której zdarzenie dotyczy. Protokół zostanie 
przesłany Wykonawcy niezwłocznie po jego sporządzeniu. 

2) kara w wysokości zależnej od ilości zdarzeń zostanie przez Zamawiającego 
potrącona z faktury wystawionej za okres rozliczeniowy, w którym doszło do 
uchybień. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 
określonego w §3 pkt. l  

1) za rozwiązanie przez wykonawcę umowy bez zachowania wymaganego okresu 
wypowiedzenia określonego w § 8 ust. 1 pkt. 1.  

2) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  po stronie 
Wykonawcy. 

3. Za rażące zaniedbanie skutkujące rozwiązaniem umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
i naliczeniem kar umownych uznane będzie w szczególności  zdarzenie jeżeli w ciągu 1 miesiąca 
rozliczeniowego lub w okresie 30 dni kalendarzowych zostaną sporządzone  3 protokoły o których 
mowa w ust. 1 pkt. 1. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia 
miesięcznego o którym mowa w §3, ust.3, za niewykonanie prac porządkowych dla danego 
zadania częściowego, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewypełnienie obowiązku za 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w wysokości: 500,00 
zł za każdy stwierdzony przypadek. 

 
     Rozwiązanie umowy 

§8 
1. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić: 

1) Za zgodą stron w każdym czasie. 
2) Za sześćdziesięciodniowym okresem wypowiedzenia. 
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2. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego bez uprzedniego wypowiedzenia będzie miało 
miejsce wówczas, gdy Wykonawca zaniecha wykonywania usługi zimowego utrzymania 
dróg lub będzie wykonywał ją nienależycie, o czym mowa w §7, ust.3. 

3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i podania przyczyny pod rygorem nieważności. 
 

          Postanowienia końcowe 

 §9 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Strony maja obowiązek niezwłocznego informowania drugiej strony o zmianach adresu.  

W wypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie dokonane na adres wskazany na wstępie 
uznaje się za skuteczne. 

 
§10 

1. Załącznikiem do niniejszej umowy jest „Szczegółowy zakres zamówienia” załącznik nr 1  
2. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy 
 

 
§11 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§12 

Wszelkie spory związane z niniejszą umową będzie rozstrzygał sąd właściwy  
dla Zamawiającego 

 
 
 

§13 

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:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska ,   
ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska. 

 Inspektorem ochrony danych osobowych w siedzibie Zamawiającego jest Pan Andrzej 
Skupień, kontakt: tel. 18 20 00 870, wew. 68, adres e-mail:  iod@ugbukowinatatrzanska.pl 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IZW.271.1…...2020, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10, 39, Ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zm.),  

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;   
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 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

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

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

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

**; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO ***;   

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

 Nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
§14 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
9.   
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Załącznik Nr 1 do umowy IZW.272.1…….2020  
 

 
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 
 
Standard I/II 

Nr  
zadania 

Nr drogi Nazwa drogi 

Długość 
odcinka 

/odśnieżanie 
stałe/ [m] 

 

Długość 
odcinka 

/odśnieżanie 
interwencyjne/ 

[m] 
 

……. 
 

……………….. 
…………………….. 

 ………….. ……….….. 

……………….. 
……………………... 

 …...……… …………… 

Razem zadanie nr …………. ……… km  
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 4B 

Znak sprawy: IZW.271.1.13.2020 
 
 

PROJEKT UMOWY (zadanie częściowe 21) 
Nr IZW.272. …..2018 

 
Zawarta w dniu ………………. w Urzędzie Gminy, 34 – 530 Bukowina Tatrzańska, ul. 

Długa 144 pomiędzy Gminą Bukowina Tatrzańska, w imieniu której występuje:  
Andrzej Pietrzyk - Wójt Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Anieli Dziadkowiec, 
zwaną dalej „Zamawiającym” 
a …………………………………: 
......................................................... zam:   .............................................................................................   
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie 
….............……………………………………………………………………………………..…, 
któremu udzielono zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 
10 i 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (tekst jednolity, Dz. U. z 
2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 
Przedmiot zamówienia 

§1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełny zakres usług 

objętych 
zimowym utrzymaniem ”chodnika przy drogach wojewódzkich nr 960 i 961  
w Bukowinie Tatrzańskiej” oznaczonym jako zadanie częściowe nr 21. 

2. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy. 

3. Do zimowego utrzymania dróg należą obowiązki wymienione w dokumentacji 
przetargowej  
nr IZW.271.1…..2020, a szczególności w załączniku nr 1 stanowiącym opis przedmiotu 
zamówienia. 

4. Wykonanie zimowego utrzymania ”chodnika przy drogach wojewódzkich nr 960 i 
961  
w Bukowinie Tatrzańskiej” uwarunkowane będzie warunkami atmosferycznymi – akcja 
zimowego utrzymania chodnika prowadzona będzie w dniach, kiedy warunki atmosferyczne 
będą niekorzystne, tj. temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 0 ºC lub wystąpią opady 
atmosferyczne powodujące śliskość zimową (tj. gołoledź, lodowica, śliskość śniegowa, śliskość 
pośniegowa). 

5. Kontrolę warunków atmosferycznych prowadzić będą pracownicy Urzędu Gminy 
Bukowina Tatrzańska. 

Terminy 

§2 
1. Umowę obowiązuje od dnia zawarcia do 30.04.2022 r. 
2. Pełna gotowość do świadczenia usług obowiązuje: 

1) W sezonie 2020/2021 - od dnia 01.11.2020 r. do dnia 30.04.2021 r. 
2) W sezonie 2021/2022 - od dnia 01.11.2021 r. do dnia 30.04.2022 r. 
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zwanymi dalej sezonem zimowym. 
3. W przypadku wystąpienia poza w/w okresem warunków pogodowych wymagających 

zimowego utrzymania dróg, tj.: 
1) W sezonie 2020/2021 - od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020 r., od dnia  

01.05.2021 r. do dnia 31.10.2021 r 
zwanymi dalej sezonem letnim, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi również 
w tym okresie w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową. 

4. Terminy wykonania prac porządkowych (dwukrotne) wyznacza się – jeśli warunki 
atmosferyczne będą sprzyjające, na: 

3) Sezon 2020/2021 – na dzień 26.03.2021 r. oraz po zakończeniu sezonu zimowego 
tj.: 30.04.2021 r., 

4) Sezon 2021/2022 – na dzień 08.04.2022 r. oraz po zakończeniu sezonu zimowego 
tj.: 30.04.2022 r. 

 
Wynagrodzenie  

§3 
1. Za wykonywanie czynności określonych w §1, w okresie wymienionym w §2, pkt. l 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto:  ………….............zł,  
+ 8% VAT w wysokości: ........... zł co daje kwotę brutto: ………. zł 
(słownie:...........................................................................................................................). 
[kwota dla całego okresu trwania umowy].  

2. Wynagrodzenie z ust. 1 zostało wyliczone na podstawie oferty przetargowej  według 
kalkulacji: 

1) Za zadanie nr 21 – kwotę netto: ……………..……..…………. zł  
+ 8% VAT w  wysokości ……………. zł, co daję kwotę brutto w wysokości 
……………. zł za 1 km utrzymania w sezonie chodnika przy drogach 
wojewódzkich nr 960 i 961 w Bukowinie Tatrzańskiej x …. km 
(słownie: ………………………………………………………………………………….…). 

3. Wynagrodzenie z ust. 1 będzie płatne w sześciu ratach miesięcznych w każdym sezonie. 
Okresy rozliczeniowe ustala się do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy  
od listopada do kwietnia. Kwota brutto raty miesięcznej wynosi: 

1)  Zadanie nr 21 – kwota w wysokości: ………………………….……………… zł  
4. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych powodujących, że wykonywanie usługi nie 

będzie konieczne (brak śniegu, wysokie temperatury) Zamawiający zmniejszy odpowiednio 
kwotę raty miesięcznej według kalkulacji: 2,3 % za każdy dzień w którym nie będzie 
prowadzona akcja zimowego utrzymania dróg. 

5. W oferowanych cenach, o których mowa w ust. 1 zawarte są wszelkie elementy kosztów 
związanych z wykonaniem czynności określonych w §1 niniejszej umowy. 

6. Strony ustalają, iż wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszej 
umowy nie przekroczy: 

1) w roku 2020: ……………………………………….……..…………….. zł brutto,  
(słownie: ……………………………………..…………………………………………….) 

2) w roku 2021: ………………………………….………………………… zł brutto,  
(słownie: ……………………………………..…………………………………………….) 

3) w roku 2022: ……………………………….…………………………… zł brutto,  
(słownie: ……………………………………..…………………………………………….) 

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP ……………….. 
Zamawiający oświadcza, że posiada NIP: 7361717220. 
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8. Wypłata należnego wynagrodzenia nastąpi w terminie ……… dni od daty doręczenia 
rachunku do Urzędu Gminy, wystawionego za dany miesiąc po jego upływie,  
po potwierdzeniu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego, właściwego wykonania 
usługi. 

9. Przelew zostanie dokonany na rachunek z umowy zgłoszony do wykazu tzw. „Białej listy” 
pod rygorem odnowy zapłaty lub na jakiekolwiek inne konto bankowe zgłoszone do wykazu 
białej listy podatnika VAT. 

10. W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze, a rachunkiem wskazanym 
na „Białej liście”, Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek 
wskazany na „Białej liście”, jako rachunek rozliczeniowy wykonawcy.  Zapłata na rachunek 
wskazany na „Białej liście”, będący rachunkiem rozliczeniowym wykonawcy skutkuje 
wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy. 

11. W razie braku ujawnienia bankowego rachunku rozliczeniowego Wykonawcy na „Białej 
liście”, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zapłaty wynagrodzenia na rachunek 
wskazany w fakturze, bez prawa dla Wykonawcy do naliczenia odsetek, z jednoczesnym 
wypełnieniem obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym 
powiadomienia organów Krajowej Administracji Skarbowej. 

12. W przypadku zmiany zakresu świadczenia usług wynagrodzenie zostanie zmienione 
proporcjonalnie w stosunku do ilości km oraz ilości miesięcy pozostałych do końca trwania 
umowy – na podstawie aneksu do niniejszej umowy. 
 

Obowiązki i prawa Zamawiającego 

§4 
1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy informacje niezbędne  

do prawidłowego wykonania umowy.  
2. Zamawiający dostarczy oraz zamontuje na pojazdach przeznaczonych do prowadzenia akcji 

zimowego utrzymania chodnika urządzenia GPS służące kontroli lokalizacji, czasu pracy 
sprzętu oraz zasadności wykonania usługi zimowego utrzymania dróg. Jednocześnie z 
kontrolą Wykonawcy za pomocą systemu GPS Zamawiający na potwierdzenie konieczności 
prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg w danym dniu, prowadził będzie raport 
warunków atmosferycznych w zakresie temperatury zewnętrznej na godzinę 7:30 oraz 
opadów atmosferycznych dla każdego dnia sezonu zimowego. W przypadku gdy 
Zamawiający nie dostarczy urządzań GPS, konieczność prowadzenia akcji zimowego 
utrzymania dróg będzie potwierdzana i akceptowana na podstawie raportu warunków 
atmosferycznych wykonywanych przez Zamawiającego.  

3. Zamawiający dokona terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonanie i odebrane usługi. 
4. Osobą do kontaktów z Wykonawcą ustanowioną przez Zamawiającego jest Pracownik  

do Spraw Dróg Publicznych Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska. 
 

Obowiązki i prawa Wykonawcy 

§5 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niniejsza umowę zgodnie z zasadami określonymi w 

przedmiocie zamówienia, który jest załącznikiem nr 1 w Załącznikach do SIWZ w 
dokumentacji przetargowej nr IZW.271.1…….2020.  

2. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował zgodnie z zakresem rzeczowym 
określonym w ofercie. 

3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego wszelkie 
informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu 
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Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że 
zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez 
niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego 
jakichkolwiek dodatkowych kosztów oraz w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w 
przyszłości żadnych zastrzeżeń. 

4. Wykonawca oświadcza że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał 
ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do realizacji niniejszej umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie (w okresach sezonu zimowego) urządzeń GPS 
oraz prowadzenie monitorowania lokalizacji i czasu pracy jednostek sprzętowych przy 
użyciu transmisji danych przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca oprócz prowadzenia dyżurów pozwalających na wykonanie akcji zimowego 
utrzymania dróg w sposób sprawny, zobowiązany jest przystąpić do akcji zimowego 
utrzymania dróg na każde, telefoniczne wezwanie Zamawiającego. 

7. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom realizację robót w zakresie wskazanym  
w złożonej przez siebie ofercie w postępowaniu przetargowym oraz gdy z uwagi  
na interes Zamawiającego powierzenie jest konieczne dla terminowej i należytej realizacji 
niniejszej umowy, lub innej szczególnej sytuacji za zgodą Zamawiającego. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

9. Dopuszcza się zmianę w zakresie podwykonawstwa, jeśli zachodzi konieczność zmiany, za 
uprzednią zgodą Zamawiającego, o ile nie jest to sprzeczne z postanowieniami SIWZ. 

10. Wszelkie roszczenia finansowe między Wykonawcą a Podwykonawcą zostaną uregulowane 
przez Wykonawcę bez udziału Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności 
za zobowiązania Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcy i nie będzie tych zobowiązań 
ponosił. 

11. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 
podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usług lub dotrzymania 
terminów realizacji tych robót. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w sposób rzetelny oraz 
terminowy. 

13. Od dnia podpisania umowy Wykonawca ponosi wyłączna odpowiedzialność cywilno – 
prawną za szkody na osobach i mieniu w wyniku nienależytego wykonania niniejszej 
umowy.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej OC na okres związany  
z prowadzoną usługą     

15. Wykonawcę podczas wykonywania usługi reprezentować będzie: …………..  
(nr tel. ………...) 

 

Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

§6 
1. Zamawiający wymaga, aby podczas wykonania pełnego zakresu usług objętych 

zimowym utrzymaniem ”chodnika przy drogach wojewódzkich nr 960 i 961 w Bukowinie 
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Tatrzańskiej” osoby   wykonujące zamówienie były zatrudnione na podstawie umowy o 
pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 

2. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy  przekaże Zamawiającemu 
oświadczenie dotyczące osób  wykonujących zamówienie. Wykonawca zobowiązuje się, że 
osoby te w okresie realizacji zamówienia będą zatrudnione na umowę o pracę w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku. - Kodeks pracy (tekst. 
jednolity Dz.U. z 2019 r. , poz. 1040 ze zm.), przy zachowaniu stawki wynagrodzenia 
określonej w ustawie z 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (tj. Dz.U. z 
2018 r., poz. 2177 ze zm.). 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
zamówienie. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia w/w wymogów i 
dokonania ich oceny. 

2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia w/w 
wymogów. 

3) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
4) Zamawiający informuje, że nieprzedłożenie przez Wykonawcę/Podwykonawcę, na 

pisemne wezwanie Zamawiającego,  kopii dokumentów, potwierdzających 
zawarcie umów z pracownikami, będzie traktowane jako niewypełnienie 
obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i będzie podstawą do 
naliczenia kar umownych w wysokości określonej w §7 ust 6, a także podstawą do 
zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o 
pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych ustawy Kodeks 
pracy, umową cywilnoprawną. 

 

             Kary umowne 

§7 
1. W przypadku nienależytego wykonywania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

kary umowne w wysokości 10 % wynagrodzenia należnego za dany miesiąc za każde 
udowodnione uchybienie, w szczególności: nieodśnieżona lub nieposypana materiałami 
uszorstniającymi droga lub odśnieżanie chodnika pługiem śnieżnym bez gumowego 
lemiesza lub innym urządzeniem, mogącym zniszczyć bądź uszkodzić  chodnik.  

1) z każdego zdarzenia nienależytego wykonania usługi w danym okresie 
rozliczeniowym sporządzony zostanie protokół. Protokół ten musi podpisać 
przynajmniej dwóch pracowników Urzędu Gminy, lub pracownik Urzędu wraz z 
sołtysem lub radnym z miejscowości Bukowina Tatrzańska. Protokół zostanie 
przesłany Wykonawcy niezwłocznie po jego sporządzeniu. 

2) kara w wysokości zależnej od ilości zdarzeń zostanie przez Zamawiającego 
potrącona z faktury wystawionej za okres rozliczeniowy, w którym doszło do 
uchybień. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 
określonego w §3 pkt. l za: 

1) rozwiązanie przez Wykonawcę umowy bez zachowania wymaganego okresu 
wypowiedzenia określonego w § 8 ust. 1 pkt. 1  

2) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  po stronie 
Wykonawcy.  
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3. Za rażące zaniedbanie skutkujące rozwiązaniem umowy z przyczyn zależnych  
od Wykonawcy i naliczeniem kar umownych uznane będzie w szczególności zdarzenie jeżeli w 
ciągu 1 miesiąca rozliczeniowego lub w okresie 30 dni kalendarzowych zostaną sporządzone 3 
protokoły o których mowa w ust.1 pkt. 1.  

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia 
miesięcznego o którym mowa w §3, ust.3, za niewykonanie prac porządkowych  
dla danego zadania częściowego, pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewypełnienie obowiązku za 
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w wysokości: 500,00 
zł za każdy stwierdzony przypadek. 

 

Rozwiązanie umowy 

§8 
1. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić: 

1) Za zgodą stron w każdym czasie. 
2) Za sześćdziesięciodniowym okresem wypowiedzenia. 

2. Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego bez uprzedniego wypowiedzenia będzie miało 
miejsce wówczas, gdy Wykonawca zaniecha wykonywania usługi zimowego utrzymania 
”chodnika przy drogach wojewódzkich nr 960 i 961  
w Bukowinie Tatrzańskiej”  lub będzie wykonywał ją nierzetelnie o czym mowa  
w §7, ust.3 

3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej i podania przyczyny pod rygorem nieważności. 
 

 

 

Postanowienia końcowe 

§9 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Strony maja obowiązek niezwłocznego informowania drugiej strony o zmianach adresu.  

W wypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie dokonane na adres wskazany na wstępie 
uznaje się za skuteczne. 

 
§10 

1. Wszelkie załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy 
 

§11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
§12 

Wszelkie spory związane z niniejszą umową będzie rozstrzygał sąd właściwy  
dla Zamawiającego 

 
§13 

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 
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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 Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska ,   
ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w siedzibie Zamawiającego jest Pan Andrzej 
Skupień, kontakt: tel. 18 20 00 870, wew. 68, adres e-mail:  iod@ugbukowinatatrzanska.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr IZW.271.1…...2020, 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 10, 39, Ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze 
zm.),  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej 
„ustawa Pzp”;   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania 
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

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

dotyczących; 
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

**; 
3) 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 ***;   

4) 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: 
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
3) 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.  

 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 
protokołu oraz jego załączników. 
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*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
§14 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, 
jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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Załącznik Nr 1 do umowy IZW.272.1…..2020  
 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA 
 

 
 

Zadanie  nr 21 
 

Chodnik wzdłuż 
drogi DW 960  

i DW 961   
w Bukowinie 
Tatrzańskiej 

 

Odcinki chodnika: Długość całości 

Chodniki w Bukowinie Tatrzańskiej 
wzdłuż drogi  (w części obustronnie) 

DW 960 o długości - 4 275m  
     w km: 

Odc.010:   0+000  –  0+240 =  240 m 
1+194  –  4+140 = 2946 m 

Odc.020:   0+000  –  1+089 = 1089 m 

Oraz 
DW 961    o długości – 367 m,  

w km: 
Odc.010:     7+290  –  7+657 

 

4, 642 km 

 

Do zimowego utrzymania chodnika  należy:  

11. Przygotowanie materiałów i sprzętu, 

12. Usuwanie śniegu z chodników w ramach zadania częściowego nr „21” oraz przejść, i 
dojść do autobusów (busów) w obszarze przystanków przy których znajdują się chodniki 
– pługiem  śnieżnym z gumowym lemieszem, ręcznie lub innym urządzeniem 
odśnieżającym, nieniszczącym nawierzchni chodnika wraz z niezbędnym wywozem 
nadmiaru śniegu i lodu z chodników. 

13. Zwalczanie śliskości zimowej, tj. zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej 
poprzez posypywanie materiałami uszorstniającymi. 

14. Terminy wykonania prac porządkowych (dwukrotne) wyznacza się – jeśli warunki 
atmosferyczne będą sprzyjające, na: 

1) Sezon 2020/2021 – na dzień 26.03.2021 r. oraz po zakończeniu sezonu zimowego tj.: 
30.04.2021 r., 

2) Sezon 2021/2022 – na dzień 08.04.2022 r. oraz po zakończeniu sezonu zimowego tj.: 
30.04.2022 r. 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 
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Znak sprawy: IZW.271.1.13.2020      Załącznik nr 5 
 
 
UWAGA - dotyczy tylko Wykonawców, składających oferty na zadania  częściowe,  

w których znajdują się drogi utrzymywane w Standardzie I . 
 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG 
 

”Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie 
Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 

2022/2023 i 2023/2024" 
 
 

L.p. Nazwa zadania Zamawiający Okres realizacji 
Miejsce 

realizacji 

1. 
 

 
   

2. 
 

 
   

… 
 

 
   

 
 
 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli  

w imieniu Wykonawcy 
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Znak sprawy: IZW.271.1.13.2020      Załącznik nr 6 
 

 

 
 
 
 
 
 

WYKAZ SPRZĘTU 
 

10. Składając ofertę w trybie „przetarg nieograniczony” na: 
”Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie 
Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 
2022/2023 i 2023/2024”  
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, iż dysponuję sprzętem 
przystosowanym do odśnieżania, w ilości niezbędnej do prawidłowego i terminowego  
zimowego utrzymania dróg. 
 

L.p. Numer zadania częściowego                         Nazwa sprzętu 

1.   

2.   

3.   

4.   

…   

   

   

   

 

Jedna jednostka sprzętowa nie będzie  obsługiwać odcinek o łącznej długości nie większej 
niż 10 km. 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
pieczęć wykonawcy 
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Znak sprawy: IZW.271.1.13.2020      Załącznik nr 7 
 

 

 

 
                                                                                               

 
 

OŚWIADCZENIE  
O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ 

SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 

…………………………………………………………………………………………………... 
(pełna nazwa i adres Wykonawcy) 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetarg nieograniczony na: 

”Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie 
Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 
2022/2023 i 2023/2024”  
działając na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). 

 
Oświadczam/(-my) 

□ o  braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 

23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 z późn. zm.): 

□ o przynależności49 do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1943 
z późn. zm.). 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1   

2   

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy 

                                                 
49 Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 
 

 
 

 
pieczęć wykonawcy 
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Pieczęć podmiotu oddającego zasoby  do dyspozycji 
 

 
Znak sprawy: IZW.271.1.13.2020      Załącznik nr 8 

 
 

                                                                                                          

 
 
 
 
 

ZOBOWIĄZANIE  

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia  

 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..………………………………….  
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

będąc upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

 

…………………………….………………………………….………………………………… 
(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

oświadczam(/y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), odda Wykonawcy: 
 
…………………………………………………………………....…………………………….…………….……. 

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę) 
 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.: 

„Usługa zimowego utrzymania dróg gminnych publicznych i wewnętrznych na terenie 
Gminy Bukowina Tatrzańska w czterech sezonach zimowych: 2020/2021, 2021/2022, 
2022/2023 i 2023/2024” 
 
do dyspozycji niezbędne zasoby ……………………………………………………………….. 

                                                                     (zakres udostępnianych zasobów) 

na cały okres realizacji zamówienia  i w celu jego należytego wykonania.  
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia: 

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

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą: 

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

……………………………………………….. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 
                                                                                                             ………………….…………………..……………………… 

(podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu podmiotu 
oddającego do dyspozycji zasoby) 
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