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I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Gmina Otwock, którą reprezentuje: 

Prezydent Miasta Otwocka 
ul. Armii Krajowej 5 
05-400 Otwock 
tel. (22) 779 20 01 
fax (22) 779 42 25 
www.otwock.pl 
zamowienia@otwock.pl  

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia. 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej 
„SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.  

3. Wartości zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.  

 

III.   Opis przedmiotu zamówienia. 

 

Zimowe utrzymanie nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka w grudniu 

2018r. oraz styczniu, lutym i marcu 2019r. w których skład wchodzą:  

1. Utrzymanie nawierzchni jezdni o długości 81 000,00 m, chodników
 

o powierzchni  
93 000 m

2 
i parkingów przy drogach oraz na terenach gminnych oraz 128 przystanków komunikacyjnych 

poprzez spłużenie (mechaniczne usunięcie śniegu i błota pośniegowego) i posypanie mieszanką 
uszorstniającą (piasek z solą), zgodnie z zakresem rzeczowym podanym w ZAŁĄCZNIKACH NR 1 i NR 2 do 
niniejszego wniosku, przy zachowaniu następujących standardów: 

a. zapewnienie przejezdności, tj. spłużenie i posypanie jezdni musi nastąpić w czasie nie dłuższym 
niż 4 godz. od czasu wystąpienia śliskości i opadów śniegu, 

b. w przypadku opadów lub ustania opadów, luźny śnieg lub błoto pośniegowe nie mogą zalegać 
dłużej niż 4 godz., 

c. zaspy lub języki śnieżne przy wysepkach, azylach itp., muszą zostać uprzątnięte w ciągu 6 godz. 
od chwili ustania opadów, 

d. spłużenie oraz posypanie chodników i parkingów musi nastąpić na całej powierzchni określonych 
miejsc w czasie nie dłuższym niż 4 godz. od wystąpienia śliskości i opadów śniegu,  

e. spłużenie oraz posypanie przystanków komunikacyjnych i zatok musi nastąpić na całej 
powierzchni tych miejsc - peron na długości zatoki, lecz nie mniej niż 15 m - w czasie nie dłuższym 
niż 4 godz. od wystąpienia śliskości i opadów śniegu,  

f. wywiezienie nadmiaru śniegu z chodników, parkingów, przystanków i przejść dla pieszych w 
przypadku braku możliwości spryzmowania śniegu w najbliższym otoczeniu, 

g. do odśnieżania chodników i przystanków należy stosować odpowiedni sprzęt mechaniczny, który 
nie spowoduje uszkodzenia ich nawierzchni, 

h. do posypywania jezdni i chodników należy stosować odpowiednie mieszanki w proporcjach 
zgodnych z obowiązującymi przepisami, 

i. zabezpieczenie przed śliskością zimową powinno mieć miejsce przed wystąpieniem tego stanu, a 
w przypadku nagłego lub niespodziewanego zjawiska, spłużenie i posypanie skuteczną dawką 
środków chemicznych i uszorstniających musi mieć miejsce w czasie do 4 godz. licząc od 
momentu wystąpienia zjawiska. 

2. Utrzymanie do 70 km dróg gruntowych dziennie wskazanych bezpośrednio przez Zamawiającego 
poprzez płużenie, a w sytuacjach wyjątkowych Zamawiający może żądać od Wykonawcy posypania 
nawierzchni tych dróg piaskiem lub mieszanką uszorstniającą. 



 

 

3. Rozliczenie prac wymienionych w pkt 1 i 2 będzie następowało w oparciu o ustalone z Wykonawcą ceny 
ryczałtowe za prowadzenie danego rodzaju akcji zimowej w ciągu jednej doby, w wyniku której zostaną 
osiągnięte standardy i efekty wymienione w pkt 1 i 2. 

4. W przypadku stwierdzenia podjęcia akcji zimowej nieuzasadnionej warunkami atmosferycznymi 
Zamawiający nie wypłaci wynagrodzenia za prace wymienione w pkt 1 i 2.. 

1. W cenach ryczałtowych ustalonych z Wykonawcą, należy uwzględnić wykonanie wszystkich czynności i 
zakupów niezbędnych do wykonania zakresu zamówienia, w tym również zakup, przygotowanie i 
składowanie na własny koszt i własnym staraniem środków chemicznych i uszorstniających.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia całodobowych dyżurów w okresie trwania umowy przez 
pracowników wraz z odpowiednim sprzętem mechanicznym, pozwalającym na natychmiastowe 
uruchomienie prac związanych z zimowym utrzymaniem oraz do prowadzenia całodobowej obserwacji 
zjawisk pogodowych poprzez wyjazdy kontrolne oraz rejestrowanie danych dotyczących temperatury i 
opadów atmosferycznych. Ocena tych parametrów oraz weryfikacja stanu nawierzchni ulic, chodników, 
parkingów i przystanków będzie podstawą do ewentualnego rozpoczęcia akcji zimowej 
przez Wykonawcę. W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania Zamawiającemu 
comiesięcznych informacji ( będących załącznikami do faktur) z przeprowadzenia akcji zimowej, tj. pracy 
sprzętu oraz ilości zużywanych środków chemicznych i uszorstniających.  

3. W przypadku wystąpienia opadów śniegu, lub zjawisk pogodowych powodujących śliskość zimową, 
podczas jednej doby powodujących uruchomienie prac, o których mowa w pkt: 1 i 2 i dokończenie 
przedmiotowych prac w okresie doby następnej, wynagrodzenie będzie rozliczane jako jeden cykl pracy, 
z zastrzeżeniem pkt. 4. 

4. W przypadku wystąpienia ciągłych, wielogodzinnych opadów śniegu lub zjawisk pogodowych 
powodujących śliskość zimową przez ponad jedną dobę, powodujących uruchomienie prac, o których 
mowa w pkt: 1, 2 i kontynuowanie przedmiotowych prac w okresie kolejnych dób, wynagrodzenie 
będzie rozliczane jako ilość cykli pracy odpowiadających liczbie dób, podczas których występowały 
opady śniegu lub zjawiska pogodowe powodujące śliskość zimową. 

5. Akcja zimowego utrzymania nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka 
będzie prowadzona od 05.12.2018r. do 31.03.2019 r., 

a)  określony termin może ulec przesunięciu w zależności od występujących warunków 
atmosferycznych i/lub na zlecenie Zamawiającego, 

b)  za dobę w rozumieniu niniejszego wniosku uznaje się czas od godz. 00:00 do godz. 00:00 dnia 
następnego. 

6.  Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia należy wykonywać w taki sposób, aby 
powstałe utrudnienia w ruchu były minimalne. 

7. W trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest posiadać całodobową 
łączność telefoniczną oraz e - mailową. Musi być zapewniona łączność całodobowa z osobą nadzorującą 
prace będące przedmiotem zamówienia. 

8. Zamawiający załącza do punktu III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) ZAŁĄCZNIKI NR 1 i NR 2 (wykaz 
ulic). 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w okresie obowiązywania umowy zakresu rzeczowego 
przedstawionego w ZAŁĄCZNIKACH NR 1 i NR 2 do punktu III (opis przedmiotu zamówienia). 

10. Wartością całkowitą umowy będzie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 
 

 

� Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90620000-9, 90630000-2. 

� Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

� Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

� Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  6. 

 

III a.  Wymagania dotyczące zatrudnienia 

 

1) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
- kierowców pojazdów, którymi będą wykonywane usługi zimowego utrzymania dróg. 



 

 

2) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                   
i dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę                   i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr 
PESEL pracowników - wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również 
inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez 
składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 
zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy). Informacje takie jak: data 
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                 
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

4) Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej             
w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez 
wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
wskazane w punkcie 1 czynności.  

5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

 

IV.  Termin wykonania zamówienia. 

 

Od 5.12.2018 r. do 31.03.2019 r., 
 

V.  Warunki udziału w postępowaniu. 



 

 

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

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów: 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

c) zdolności technicznej lub zawodowej:  

 

� Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje / będzie 
dysponował co najmniej: 

I. pługosolarka - 4 szt. przystosowane do urządzenia do wytwarzania solanki z systemem 
satelitarnego monitoringu umożliwiającym lokalizację położenia wybranych pojazdów, 
pokazania historii trasy pojazdu, jak również wykonanie wydruków trasy pojazdu. 

II. urządzenie do wytwarzania solanki o zdolności wytwórczej zapewniającej ciągłość pracy   1 
kpl. 

III. zamiatarka chodnikowa samobieżna mechaniczna - 3 szt.,  
IV. zamiatarka chodnikowa samojezdna mechaniczna - 4 szt.,  
V. ładowarka - 1 szt., 

VI. samochód samowyładowczy - 2 szt., 
VII. pojemniki na mieszankę piaskowo solną 30 szt. 

VIII. zamiatarka drogowa 2 szt. z systemem satelitarnego monitoringu umożliwiającym lokalizację 
położenia wybranych pojazdów, pokazania historii trasy pojazdu, jak również wykonanie 
wydruków trasy pojazdu. 
[Zamawiający dopuszcza pojazdy o zamiennej funkcji (pługosolarka – zamiatarka uliczna)]. 

 

 

� Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się wykonaniem (a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  również  wykonywaniem) w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem  terminu składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  
jest  krótszy  w  tym  okresie co najmniej jednej  usługi   polegającej  na  utrzymaniu czystości 
oraz odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości w pasach drogowych w miastach powyżej 40 000 
mieszkańców: 

Usługa obejmująca następujący zakres prac: min. 70 km ciągów jezdni utrzymania czystości i 
utrzymania zimowego co najmniej 50 000 m2 (chodników, jezdni, placów, ścieżek 
rowerowych, schodów terenowych, itp.) 

  
 

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

3. Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów 

a) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 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 nim stosunków prawnych. 

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

c) Zamawiający ocenia, 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 bada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5. 



 

 

d) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

e) 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. 

f) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o 
którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, 
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 
� zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
� zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w 
pkt. a) 

3.1 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 zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 25 ust. 1. 

 

Va.  Podstawy wykluczenia. 

 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP wykluczy: 

1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 

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

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

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

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

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

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

4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że 
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

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

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

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

8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane 



 

 

tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy 
z udziału w postępowaniu; 

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

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

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

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

 

 

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

 

         Zamawiający nie wskazuje przedmiotowych podstaw.  

 

 

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału o których mowa w pkt. V ust. 1: 

 

� Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie 
wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.  

 

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;  

b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

c)  wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 



 

 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.  

 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w 
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 
Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.  

4. Zamawiającego żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. VI. 1 
niniejszej SIWZ. 

5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków 
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 
rozdz. VI. 1 niniejszej SIWZ. 

6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 
art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – załącznik nr 4 do SIWZ 

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

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą 
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 
dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku 
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy 
określonym w SIWZ. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny 
być składane na adres: Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5, kod 05-400 Otwock, budynek B, pok. 
nr 1 

4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą 
elektroniczną winny być kierowane na adres: umotwock@otwock.pl , a faksem na nr (22) 779 42 25 

5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie 
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 

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

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa terminu składania ofert Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ 
wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na 
stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w 
rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ. 

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

10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 

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



 

 

1) w kwestiach procedury przetargowej – Jacek Dąbrowski 

 w kwestiach przedmiotu zamówienia – Andrzej Hałaczkiewicz, Piotr Michalak      

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - 
zarówno z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany 
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się 
z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

VIII.  Wymagania dotyczące wadium. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

IX.  Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, 
samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni 
przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

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

4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 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. 

 

X.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Oferta musi zawierać wskazane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty oraz wypełniony 
formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.  

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną 
techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz 
i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 
osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty 
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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

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

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

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

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

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

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący 
sposób: 

 

 



 

 

Prezydent Miasta Otwocka 

Oferta w postępowaniu na: 
 

Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic, chodników, parkingów 
i przystanków na terenie Otwocka w sezonie 2018/2019. 

 
Nie otwierać przed : /należy wstawić datę i godzinę otwarcia ofert/. 

Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane 
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 
Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 
wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

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

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

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

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

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

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni 
kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania. 

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

 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –
budynek B, pok. nr 1, do dnia 29.11.2018 r., do godziny 10

00
 i zaadresować zgodnie z opisem 

przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  



 

 

1a.   Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 
2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016 r. 
poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.  

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

3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 29.11.2018 r., o 
godzinie 10

30
. 

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

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

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.otwock.pl informacje 
dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

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

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

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny. 

  

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym 
sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za jeden 
dzień prowadzenie akcji zimowej w ciągu jednej  doby. 

2. Łączna cena ofertowa brutto (za dany dzień) musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w 
niniejszej SIWZ. 

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – 
poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny 
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany 
poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego 
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag 
tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów 
w  kryteriach: 

a) „Łączna cena brutto za prowadzenie  akcji zimowej w ciągu jednej  doby” – C; 

b) „Kryterium środowiskowe” – Ś; 

c) „Kryterium społeczne” – Sp. 

2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kryterium 
Waga 

[%] 
Liczba 

punktów 
Sposób oceny wg wzoru 

 

Łączna cena brutto za 
prowadzenie  akcji zimowej 

w ciągu jednej  doby 

 

60% 60 

                             Cena najtańszej oferty 

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

                            Cena badanej oferty 

Kryterium środowiskowe 

 
20% 20 

 

Oferent jest zobowiązany do wykazania swojej zdolności 

do wykonania usługi w sposób przyjazny dla środowiska. 

Należy uwzględnić dowód zarządzania środowiskowego, 

stosowane  

rutynowo przez oferenta w ramach realizacji zamówień 

w zakresie sprzątania.  

Weryfikacja: System zarządzania środowiskowego (na 

przykład EMAS lub ISO 14001), lub inny dowód 

poświadczający równoważne środki w dziedzinie 

zarządzania środowiskowego. 

 

a)Posiadanie certyfikatu EMAS, ISO 14001 lub 

równoważnego: 

20pkt – 20% 

b)Brak certyfikatu 

0 pkt – 0% 

 

 

Kryterium społeczne* 

 

20% 20 

 

Oferta z najwyższą liczbą pracowników otrzyma 

maksymalną liczbę punków – 20 pkt, a punkty dla 

pozostałych ofert zostaną obliczane według 

następującego wzoru: 

 

                           Liczba osób badanej oferty* 

              Sp = --------------------------------------------- x 100 x 20 % 

            Najwyższa liczba osób spośród wszystkich ofert 

 

 

RAZEM 

 

100% 100  

 

* Zamawiający wymaga aby liczba pracowników wynosiła maksimum 20 osób (maksymalna oceniana 

liczba pracowników to 20 osób). 

 



 

 

3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: 

L = C+ Ś + Sp 

gdzie: 

L – całkowita liczba punktów, 

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto za prowadzenie  akcji zimowej w ciągu 
jednej  doby”, 

Ś – punkty uzyskane w kryterium „Kryterium środowiskowe”, 

Sp – punkty uzyskane w kryterium „Kryterium społeczne”. 

4. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej 
ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego 
w tabeli powyżej. 

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

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

7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych 
ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP). 

 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

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

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

3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w 
art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 

6. Wykonawca, przed podpisaniem  umowy  zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 
aktualnej umowy z  regionalną  instalacją  do  przetwarzania  odpadów  komunalnych  na  przyjmowanie  
odpadów. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę wymienionego wyżej, kompletnego i 
poprawnego  dokumentu (poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)  Zamawiający  
uzna, że Wykonawca  ze  swojej  winy  uchyla  się  od  zawarcia  umowy. 

 

XV.  Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia. 

 

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 



 

 

 

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 

 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.  

 

1. Każdemu 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 przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań 
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 

 
XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  
 

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 Zamawiający: Gmina Otwock, którą reprezentuje: 

Prezydent Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel. (22) 779 20 01, fax (22) 779 42 25; 

� inspektorem ochrony danych osobowych u Zamawiającego jest: Pan Witold Ciara, tel. 22 779 20 01 wew. 

121, adres e-mail, iod@otwock.pl 

� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

� 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od 

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

� posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  

 

FORMULARZ OFERTY 

 
Zamawiający: 

Gmina Otwock, którą reprezentuje Prezydent Miasta Otwocka, 
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel. 022 779-20-01(6), fax 022 779-42-25 

 
 

Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

 

 
l.p. 

 
Nazwa(y) Wykonawcy(ów) 

 
Adres(y) Wykonawcy(ów) 

  

 

 

TELEFON :                                             

FAX :                                             

EMAIL :                                             

NIP/KRS/PESEL/CEiDG : 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

 

Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic, chodników, parkingów 
i przystanków na terenie Otwocka w sezonie 2018/2019. 

 

oświadczam/y, że: 
1) zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, 
3) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz 

jej modyfikacji, 
4) akceptujemy bez zastrzeżeń Projekt umowy,  
5) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi zawartymi w formularzu ofertowym z ceną 

za realizację przedmiotu zamówienia: 
 

 

Przedmiot 

Cena netto (PLN) za jedną dobę Vat Cena brutto (PLN) za jedną dobę 

 
Prowadzenie  akcji zimowej w 

ciągu jednej  doby   
 

………..%  

a) Posiadanie certyfikatu EMAS, ISO 14001 lub równoważnego TAK / NIE * 

(* niepotrzebne skreślić) 

b) Liczba pracowników zatrudniona na umowę o pracę: ………….. * 

(*maksymalna oceniana liczba pracowników to 20 osób) 



 

 

6) niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni od upływu terminu składania ofert, 

7) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu 
i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

8) nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu uzyskania niniejszego 
zamówienia, 

9) wadium w wysokości __(nie dotyczy)__ PLN, zostało wniesione w dniu......(nie dotyczy)........, w 

formie:….(nie dotyczy)..... 

10) prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na 

następujący rachunek:  …...(nie dotyczy)……; 

11) Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (należy również podać firmy 
podwykonawców) 

a) ..................................................................................... 

b) ………………………………………………………………………………… 

c) ………………………………………………………………………………… 

12) załącznikami do niniejszego Formularza oferty są: 

a) ........................................................................................................................................ 

b) ........................................................................................................................................ 

c) ........................................................................................................................................ 

d) ........................................................................................................................................ 

e) ........................................................................................................................................ 

13) oferta została złożona na .............. ponumerowanych i podpisanych stronach. 

14) wykonawca należy / nie należy do żadnej*(niepotrzebne skreślić) grypy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634). 

15) wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem - _______ (wskazać TAK/NIE) (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- 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)). 

16) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).) 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).) 

 

.................................., dnia ....................                                               ....................................................... 
(podpis upełnomocnionego  

przedstawiciela Wykonawcy) 

 



 

 

Załącznik nr 2 
 

Zamawiający : 
Gmina Otwock, którą reprezentuje: 

Prezydent Miasta Otwocka 
ul. Armii Krajowej 5 

05-400 Otwock 
Wykonawca: 

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic, chodników, parkingów 
i przystanków na terenie Otwocka w sezonie 2018/2019. 

 
oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia w pkt. V ust. 1 pkt. 2) 

 

 

 

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

 

   ………………………………………… 

                (podpis) 

 

 

 



 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

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

zamawiającego w pkt. V ust. 1 pkt. 2) SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

          (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

                    (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 3 

 

Zamawiający : 
Gmina Otwock, którą reprezentuje: 

Prezydent Miasta Otwocka 
ul. Armii Krajowej 5 

05-400 Otwock 
 
Wykonawca: 

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 

………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do  
reprezentacji) 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic, chodników, parkingów 
i przystanków na terenie Otwocka w sezonie 2018/2019. 

 
 

oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

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

 

 

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

 

       ………………………………………… 

                 (podpis) 

 

 

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

ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-



 

 

14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 

ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

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

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

 

 

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

 

       ………………………………………… 

             (podpis) 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

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

       ………………………………………… 

               (podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY 

POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

 

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

 

       ………………………………………… 

               (podpis) 

 

 

 



 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

                   (podpis)
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
           

Gmina Otwock, którą reprezentuje: 

Prezydent Miasta Otwocka 
ul. Armii Krajowej 5 

05-400 Otwock 
 
Wykonawca: 
…………………………………………………………

………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w 
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) 
reprezentowany przez: 
…………………………………………………………

……………………………………………………….. 

(imię, nazwisko, 
stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 
 
 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – art.24 ust.1 pkt.23 

 

Utrzymanie zimowe nawierzchni ulic, chodników, parkingów 
i przystanków na terenie Otwocka w sezonie 2018/2019. 

 

oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

 
W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie                                 z 
wymogami art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 poz. 1020 z późn. zm.) oświadczam, że: 
 

1) Nie należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy Pzp. 

 
2) Należę* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
23 ustawy Pzp, z n/w wykonawcami: 
 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
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………………………………………………… 
 
* niepotrzebne skreślić 
 

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

 
  

 

 

 

 

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

 

       ………………………………………… 

                 (podpis) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Umowa nr WGK. 7021.     .2018 

 
W  dniu…..   2018 r.  pomiędzy  Miastem  Otwock  ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock reprezentowanym  przez  

I Wiceprezydenta  Miasta   -  Piotra  Stefańskiego zwanego w  dalszej  części  umowy  „Zamawiającym”, 

a   

 

reprezentowaną  przez     

 

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

na  podstawie ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018 poz. 1986 t.j. ze 

zm.)    w wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, strony zawierają umowę o 

następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji prowadzenie akcji zimowego utrzymania 

nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka od 05.12.2018r. do 

31.03.2019 r. 

2. W  zakres  przedmiotu  umowy  wchodzi: 

1)  Utrzymanie nawierzchni jezdni o długości 81000 m, chodników o powierzchni  

93000 m2 i parkingów przy drogach oraz na terenach gminnych oraz 128 przystanków 

komunikacyjnych poprzez spłużenie (mechaniczne usunięcie śniegu i błota pośniegowego) i posypanie 

mieszanką uszorstniającą (piasek z solą), zgodnie z zakresem rzeczowym podanym w ZAŁĄCZNIKACH 

NR 1 i NR 2 do niniejszej umowy, przy zachowaniu następujących standardów: 

a) zapewnienie przejezdności, tj. spłużenie i posypanie jezdni musi nastąpić w czasie nie dłuższym 

niż 4 godz. od czasu wystąpienia śliskości i opadów śniegu, 

b) w przypadku opadów lub ustania opadów, luźny śnieg lub błoto pośniegowe nie mogą zalegać 

dłużej niż 4 godz., 

c) zaspy lub języki śnieżne przy wysepkach, azylach itp., muszą zostać uprzątnięte w ciągu 6 godz. 

od chwili ustania opadów, 

d) spłużenie oraz posypanie chodników i parkingów musi nastąpić na całej powierzchni określonych 

miejsc w czasie nie dłuższym niż 4 godz. od wystąpienia śliskości i opadów śniegu,  

e) spłużenie oraz posypanie przystanków komunikacyjnych i zatok musi nastąpić na całej 

powierzchni tych miejsc - peron na długości zatoki, lecz nie mniej niż 15 m - w czasie nie dłuższym 

niż 4 godz. od wystąpienia śliskości i opadów śniegu,  

f) wywiezienie nadmiaru śniegu z chodników, parkingów, przystanków i przejść dla pieszych w 

przypadku braku możliwości spryzmowania śniegu w najbliższym otoczeniu, 

g) do odśnieżania chodników i przystanków należy stosować odpowiedni sprzęt mechaniczny, który 

nie spowoduje uszkodzenia ich nawierzchni, 

h) do posypywania jezdni i chodników należy stosować odpowiednie mieszanki w proporcjach 

zgodnych z obowiązującymi przepisami, 

i) zabezpieczenie przed śliskością zimową powinno mieć miejsce przed wystąpieniem tego stanu, a 

w przypadku nagłego lub niespodziewanego zjawiska, spłużenie i posypanie skuteczną dawką 

środków chemicznych i uszorstniających musi mieć miejsce w czasie do 4 godz. licząc od 

momentu wystąpienia zjawiska. 
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2) Utrzymanie do 70 km dróg gruntowych dziennie wskazanych bezpośrednio przez Zamawiającego 

poprzez płużenie, a w sytuacjach wyjątkowych Zamawiający może żądać od Wykonawcy posypania 

nawierzchni tych dróg piaskiem lub mieszanką uszorstniającą. 

3) Rozliczenie prac wymienionych w pkt 1 i 2 będzie następowało w oparciu o ustalone z Wykonawcą 
ceny ryczałtowe za prowadzenie danego rodzaju akcji zimowej w ciągu jednej doby, w wyniku której 
zostaną osiągnięte standardy i efekty wymienione w pkt 1 i 2. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia całodobowych dyżurów w okresie trwania umowy 

przez pracowników wraz z odpowiednim sprzętem mechanicznym, pozwalającym na 

natychmiastowe  uruchomienie prac związanych z zimowym utrzymaniem oraz do prowadzenia 

całodobowej obserwacji zjawisk pogodowych  poprzez wyjazdy kontrolne oraz rejestrowanie 

danych  dotyczących temperatury i opadów  atmosferycznych. Ocena tych parametrów oraz 

weryfikacja stanu nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków będzie podstawą do 

ewentualnego rozpoczęcia  akcji zimowej przez Wykonawcę. W związku z tym Wykonawca 

zobowiązany jest  do  przedstawiania Zamawiającemu  comiesięcznych informacji ( będących 

załącznikami  do  faktur )  z przeprowadzenia akcji zimowej, tj. pracy sprzętu oraz ilości zużywanych  

środków  chemicznych  i  uszorstniających. 

4. Decyzję w sprawie rozpoczęcia akcji zimowego utrzymania nawierzchni jezdni, chodników  

parkingów i przystanków  podejmuje  Wykonawca  lub  rozpoczynana  jest  na  

wniosek Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w okresie obowiązywania umowy zakresu rzeczowego  

przedstawionego w ZAŁĄCZNIKACH  NR 1  i  NR 2. 

 

§ 2 

1. Akcja zimowego utrzymania nawierzchni ulic, chodników, parkingów i przystanków na terenie 

Otwocka  będzie  prowadzona  od  5.12.2017 r. do 15.03.2018 r. 

2. Określony termin może ulec przesunięciu w zależności od występujących warunków atmosferycznych  

i/lub  na  zlecenie  Zamawiającego. 

3. Za dobę w rozumieniu niniejszej umowy uznaje się czas od godz. 00:00 do godz. 00:00 

dnia następnego. 

 

§ 3 

 Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) zimowego utrzymania nawierzchni  jezdni, chodników, parkingów i przystanków na terenie Otwocka  

w  zakresie  i  zgodnie  z  zasadami,  o  których  mowa  w  § 1 niniejszej  umowy, 

2) informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących wpłynąć na realizację niniejszej 

umowy, 

3) ścisłej współpracy z Zamawiającym podczas realizacji przedmiotu umowy w tym   zorganizowania 

środków transportu w celu wspólnej kontroli stanu dróg objętych zimowym utrzymaniem, 

4) zapewnienia  łączności  całodobowej  z  osobą  nadzorującą  prace  będące  przedmiotem  umowy  w  

formie   telefonicznej  oraz  e-mailowej. 

 

§ 4 

1. Wartość  umowy wynosi                      ,00 zł brutto  (słownie: ……………………….). 

2. Całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie uzależnione od rzeczywistej ilości prac wykonanych  

w  okresie obowiązywania umowy. 

3. Rozliczenie  prac  wymienionych   w  § 1  ust. 2  pkt 1) i 2)   będzie   następowało  w   oparciu  o  ustaloną  z  

Wykonawcą  cenę  ryczałtową  za  prowadzenie  akcji zimowej w ciągu jednej  doby wynoszącą 

………………… zł  brutto  (słownie: ……………….). 

4. W przypadku stwierdzenia podjęcia akcji zimowej nieuzasadnionej warunkami 

atmosferycznymi,   Zamawiający  nie  wypłaci  wynagrodzenia  za  prace  wymienione w § 1  ust. 2 pkt 1) 
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i  2). 

5. W cenach ryczałtowych należy uwzględnić wykonanie wszystkich  czynności i zakupów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, w tym również zakup, przygotowanie i składowanie na własny koszt  

 i  własnym  staraniem  środków  chemicznych  i  uszorstniających. 

6. Wynagrodzenie  jakie  otrzyma Wykonawca  za  realizację  prac  wymienionych  w § 1 ust. 2 pkt 2)  będzie 

iloczynem ceny wymienionej w ust. 3 i rzeczywistej ilości dób, podczas których prowadzone będą prace.  

7. W przypadku wystąpienia opadów śniegu, lub zjawisk pogodowych powodujących śliskość  zimową, 

podczas jednej doby (w rozumieniu § 2 ust. 3), powodujących uruchomienie prac, o których mowa w § 1 

ust. 2 pkt: 1) i 2) i dokończenie przedmiotowych prac w okresie doby  następnej, wynagrodzenie będzie 

rozliczane jako jeden cykl pracy, z zastrzeżeniem ust. 10. 

8. W przypadku wystąpienia ciągłych, wielogodzinnych opadów śniegu lub zjawisk 

pogodowych  powodujących śliskość zimową przez ponad jedną dobę, powodujących rozpoczęcie prac, o 

których mowa w § 1 ust. 2 pkt: 1) i 2), i kontynuowanie przedmiotowych prac w okresie  kolejnych dób, 

wynagrodzenie będzie rozliczane jako ilość cykli pracy odpowiadających liczbie  dób, podczas których 

występowały opady śniegu lub zjawiska pogodowe powodujące śliskość  zimową. 

9. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy wartości umowy określonej w ust. 1. 

 

§ 5 

1. Wszelkie płatności wynikające z realizacji niniejszej umowy będą fakturowane przez Wykonawcę   w   

miesiącu   następnym,   po    miesiącu,   którego    płatności   dotyczą, z  zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania należności za zgodą  Zamawiającego w miesiącu,  w  

którym  wykonywano  przedmiot  umowy. 

3. Zamawiający ureguluje należność w terminie 30  dni od dnia otrzymania faktury wraz  

z  informacją, o której mowa w § 1 ust. 5,  przelewem  na  konto  Wykonawcy. 

4. Faktury należy wystawiać na Miasto Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock,  

NIP: 532-10-07-014. 

5. Za  dzień  zapłaty  uznaje  się  dzień  obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  na  osobę  

trzecią. 

 

§ 6 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji umowy: 

- kierowcy pojazdów, którymi będą wykonywane usługi zimowego utrzymania dróg. 

2. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 

szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji umowy: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
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zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.) (tj. w szczególności bez imion, 

nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników - wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę 

może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać 

przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie 

danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy). 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 

obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 7 ust. 1 pkt. 8. Niezłożenie 

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 1 czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

 

§ 7 

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy na Wykonawcę   zostaną  

nałożone  kary  umowne: 

1) w wysokości 3% wartości umowy brutto za każdy dzień, w którym stwierdzono całkowite zaniechanie 

przez Wykonawcę realizacji prac związanych z przedmiotem umowy, 

2) w wysokości 1% wartości umowy brutto za każdy dzień, w którym stwierdzono wykonanie przedmiotu 

umowy w sposób niedostateczny, 

3) w wysokości 1% wartości umowy brutto w każdym przypadku nie zastosowania się Wykonawcy w 

terminie uzgodnionym między Stronami do zaleceń Zamawiającego wskazanych  podczas  

wyżej  wymienionych  okoliczności, 

4) w wysokości 0,2% wartości umowy brutto w przypadku  braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

5) w wysokości 0,2% wartości umowy brutto w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, 

6) w wysokości 0,2% wartości umowy brutto w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z 
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oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

7) w wysokości 0,2% wartości umowy brutto w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w 

zakresie terminu zapłaty, 

8) w wysokości 0,2% wartości umowy brutto w przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawców z 

pracownikami wykonującymi czynności w zakresie przedmiotu umowy. 

2. Potwierdzenie  okoliczności powodujących  nałożenie  na  Wykonawcę  kar, o których mowa w  ust.1  

nastąpi  komisyjnie  z  udziałem  przedstawiciela  Wykonawcy. 

3. Zamawiający ma prawo do samodzielnego nałożenia kar umownych w przypadku  uchylania się  

Wykonawcy  od  udziału  w  komisji, o  której  mowa  w  ust. 2. 

4. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  potrącenia  ewentualnych  kar  umownych z wynagrodzenia  

Wykonawcy. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście  

poniesionej szkody.  

 

§ 8 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli  Wykonawca nie wykonuje 

prac zgodnie z umową lub uporczywie, w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne, a  w 

szczególności: 

1) zaistnienia przynajmniej 2 razy w ciągu tygodnia lub 5 razy w czasie trwania  umowy  okoliczności 

powodujących nałożenie na Wykonawcę kar,  o  których  mowa  w  § 7  ust.1  pkt.1), 

2)  zaistnienia przynajmniej 2 razy w ciągu tygodnia lub 10 razy w czasie trwania umowy okoliczności 

powodujących nałożenie na Wykonawcę kar, o których mowa w  § 7  ust.1pkt.2) i 3). 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 3 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach o których mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający  wstrzymuje 

wszelkie płatności z tytułu umowy. 

5. W razie zaistnienia  istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić bezpieczeństwu publicznemu, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  Zamawiający  może  odstąpić od umowy  w 

terminie 30 dni od powzięcia  wiadomości o  tych  okolicznościach.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust.5 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego  z  

tytułu  wykonania  części  umowy. 

7. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie dotrzymuje warunków  umowy,   

a w szczególności gdy nie wypłaca Wykonawcy  wynagrodzenia za wykonane prace w ciągu 30 dni  po 

terminie płatności ustalonym w umowie. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania umowy z przyczyn, za które 

ponosi on odpowiedzialność, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 %  

wartości  umowy  brutto. 

 

§ 9 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy,  z  zastrzeżeniem przypadków określonych w  

ust.2. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w  umowie w następujących  przypadkach: 

1) w przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest taka zmiana umowy, która umożliwi 

dostosowanie postanowień niniejszej umowy do nowych przepisów prawa,  

2) wystąpienia zmiany terminu realizacji umowy w związku z: 
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a) wystąpieniem nieprzewidzianych, niekorzystnych warunków atmosferycznych uzasadniających  

podjęcie działań  związanych  z  należytym utrzymaniem ulic, chodników, parkingów  i  przystanków  

na  terenie  Otwocka, 

b) opóźnieniami  wynikającymi  z  okoliczności,  których  Strony  umowy  nie  były  w  stanie przewidzieć, 

pomimo  zachowania  należytej  staranności, 

c) działaniem  siły  wyższej  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu  cywilnego, 

d) wstrzymaniem prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

3. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod  rygorem  

nieważności. 

 

§ 10 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu  

cywilnego  oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Spory powstałe w toku  realizacji  niniejszej  umowy  będą  rozwiązywane na drodze polubownej, 

a w przypadku braku zgody rozstrzygał je będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd   powszechny. 

 

§ 11 

 Umowę sporządzono w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  dwa  dla Zamawiającego. 
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