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ROZDZIAŁ 1.    INFORMACJE  WPROWADZAJĄCE 

1.1 Powiat Tczewski zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy o wartości poniżej progów 

unijnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 Ustawy. 

1.2 Przedmiotem postępowania jest usługa związana z usuwaniem pojazdów oraz 

prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których 

mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, w zakresie określonym 

w Rozdziale 4 SWZ. 

1.3 Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz 

niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

1.4 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

a) Zamawiający – Powiat Tczewski, 

b) postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie 

niniejszej Specyfikacji, 

c) SWZ – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia, 

d) Ustawa – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych            

(Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), 

e) Platforma – platforma zakupowa „OpenNexus”, służąca do komunikacji między 

Zamawiającym a Wykonawcami (w tym: do złożenia oferty w postępowaniu), 

dostępna pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew, 

f) zamówienie/przedmiot zamówienia/przedmiot umowy – należy przez to rozumieć 

zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w Rozdziale 4 SWZ, 

g) oferta – należy przez to rozumieć złożony u Zamawiającego w formie dokumentu 

elektronicznego formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, opatrzony 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym bądź podpisem 

osobistym, 

h) Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

ROZDZIAŁ  2.    NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

2.1 Nazwa Zamawiającego: Powiat Tczewski 

2.2 Adres: Starostwo Powiatowe, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew 

2.3 Dane Zamawiającego: 

 NIP: 593-21-40-707,  

 REGON: 191675267, 

 tel. (58) 77 34 801, (58) 77 34 921, 

2.4 znak postępowania nadany przez Zamawiającego: ZP.272.4.2023 

2.5 adres strony internetowej Zamawiającego:  

 https://www.powiat.tczew.pl  

 https://bip.powiat.tczew.pl  

2.6 adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą 

zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty bezpośrednio związane 

z postępowaniem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew  

2.7 adres poczty elektronicznej w sprawie zamówienia: zp@powiat.tczew.pl  

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew
https://www.powiat.tczew.pl/
https://bip.powiat.tczew.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew
mailto:zp@powiat.tczew.pl
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ROZDZIAŁ  3.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

3.1 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 

podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy. 

3.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

Podział przedmiotu zamówienia groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz 

organizacyjnymi, jak również potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców 

realizujących poszczególne zakresy zadania, a także miałby wpływ na wzrost kosztów 

związanych z realizowaniem przedmiotowej usługi.  

Z wieloletniego doświadczenia Zamawiającego ponadto wynika, że brak podziału 

w żadnym stopniu nie naruszy konkurencji poprzez ograniczenie możliwości ubiegania się 

o zamówienie przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 

3.3 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w trybie art. 308 

ust. 1 Ustawy, a także nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

3.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości oraz nie wymaga złożenia oferty wariantowej, 

o której mowa w art. 92 Ustawy. 

3.5 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 

Ustawy. 

3.6 Zamawiający nie przewiduje: 

 rozliczenia w walutach obcych,  

 zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, 

 udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

3.7 Informacja o Podwykonawcach:  

3.7.1 Zgodnie z art. 121 pkt 1 Ustawy, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, to jest czynności 

określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.). 

3.7.2 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

z zastrzeżeniem pkt 3.7.1 SWZ.  

W takim przypadku, zgodnie z art. 462 ust. 4 Ustawy, Zamawiający żąda 

wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (tj. Załączniku Nr 1 do SWZ – 

Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy 

wraz z podaniem nazwy ewentualnego podwykonawcy – o ile jest już znany. 

W przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do zawiadomienia Zamawiającego 

o tym fakcie, w tym w szczególności do przekazania informacji na temat nowych 

podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację zamówienia. Powierzenie 

części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzial-

ności za należyte wykonanie zamówienia. 

3.7.3 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 

ust. 1 Ustawy w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, 

o którym mowa w pkt 6.2.4 SWZ, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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3.8 Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa 

w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy, polegających na udzieleniu dotychczasowemu Wykonawcy 

zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe usługi. 

3.9 Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 240).  

1) Zamawiający wskazuje następujące czynności związane z realizacją zamówienia, 

których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 

zamówienia:  

 kierowców pojazdów holujących pojazdy i osoby dozorujące parking. 

2) Sposób weryfikacji zatrudnienia wyżej wymienionych osób oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 

związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych 

wymagań określono we wzorze umowy. 

3.10 Zamawiający nie przewiduje obowiązku przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji 

lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, 

o których mowa w art. 131 ust. 2 Ustawy. 

3.11 W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie 

przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności z wymaganiami 

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

3.12 Zamawiający nie stawia wymogu żądania określonych etykiet w trybie art. 104 Ustawy, 

w celu potwierdzenia zgodności oferowanych robót budowlanych z wymaganymi 

cechami. 

ROZDZIAŁ   4.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1 Przedmiotem zamówienia jest usługa usuwania (przemieszczania) pojazdów z dróg 

publicznych oraz stref zamieszkania i stref ruchu w granicach administracyjnych powiatu 

tczewskiego oraz przechowywania tych pojazdów na parkingu strzeżonym. 

4.2 Przedmiot zamówienia, realizowany w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), obejmuje: 

4.2.1 usługę usuwania (przemieszczania) pojazdów z dróg w trybie art. 130 ust. 1-2 

ustawy Prawo o ruchu drogowym; 

4.2.2 usługę przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z drogi 

w trybie art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym; 

4.2.3 usługę przemieszczenia parkującego na parkingu pojazdu w inne wskazane przez 

Zamawiającego miejsce. 

4.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a także obowiązki Wykonawcy szczegółowo 

określa treść Załącznika Nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (Wzór 

umowy). 

4.4 Kody zamówienia wg CPV: 

 50118110-9 – Usługi holownicze 

98351100-9 – Usługi parkingowe 

4.5 Wykonawca zobowiązany jest do realizowania obowiązku wynikającego z art. 68 ust. 3 

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 
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z 2022 r. poz. 1083 ze zm.), zgodnie z którym udział pojazdów elektrycznych lub 

pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy 

wykonywaniu zadnia, stanowiącego przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 10%. 

4.6 INFORMACJA O UBEZPIECZENIU O.C.: 

4.6.1 Wybrany Wykonawca, przez cały okres trwania umów, zobowiązany będzie do 

posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, 

w wysokości nie mniej niż 100 000,00 PLN (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). 

4.6.2 Polisę, o której mowa powyżej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed 

podpisaniem umów (zgodnie z pkt 20.3.1 SWZ).  

ROZDZIAŁ  5.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

5.1 Realizacja usługi objętej zamówieniem wyniesie 2 lata (24 m-ce). 

5.2 Z uwagi na kończącą się w dniu 30.04.2023 r. umowę z dotychczasowym Wykonawcą 

usługi, przyjmuje się następujące założenia: 

a) termin rozpoczęcia realizacji umowy: od dnia 01.05.2023 r. 

b) termin zakończenia realizacji umowy: do dnia 30.04.2025 r. 

ROZDZIAŁ  6.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez 

Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

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

dotyczące: 

6.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

6.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 

ust. 2 pkt 2 Ustawy jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania 

działalności lub czynności określonych w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201 z późn. zm.); 

6.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie; 

6.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 

ust. 2 pkt 4 Ustawy, jeżeli wykaże, że: 

1) dysponuje odpowiednim parkingiem do wykonania przedmiotu zamówienia, 

spełniającym co najmniej następujące wymogi: 

a) miejsca parkingowe dla co najmniej 250 pojazdów, 

b) teren ogrodzony w sposób trwały, o przynajmniej częściowo 

utwardzonej nawierzchni, oświetlony i monitorowany, zabezpieczony 

w sposób uniemożliwiający wjazd i wyjazd bez zgody osoby 

nadzorującej parking, 

c) co najmniej 20 miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów 

powypadkowych, umożliwiających ich przechowywanie w sposób nie 

zagrażający zanieczyszczeniu środowiska; 
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2) usługa usuwania (przemieszczania) pojazdów z dróg, w zależności od 

kompetentnej oceny konkretnej sytuacji oraz okoliczności, realizowana będzie 

następującym sprzętem: 

a) przynajmniej 2 (dwoma) pojazdami przystosowanymi do usuwania 

(przemieszczania) pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, 

z których co najmniej 1 (jeden) wyposażony jest w platformę 

hydrauliczną, wciągarkę hydrauliczną o uciągu co najmniej 3,5t oraz 

wysięgnik holowniczy o udźwigu co najmniej 2t a także HDS; 

b) przynajmniej 1 (jednym) pojazdem przystosowanym do usuwania 

(przemieszczania) pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

3,5t do 7,5t wyposażonym w platformę hydrauliczną, wciągarkę 

hydrauliczną o uciągu co najmniej 7,5t oraz wysięgnik holowniczy 

o udźwigu co najmniej 4t, a także HDS o parametrach umożliwiających 

usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5t; 

c) przynajmniej 1 (jednym) pojazdem przystosowanym do usuwania 

(przemieszczania) pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

7,5t do 16t, wyposażonym w wciągarkę hydrauliczną o uciągu co 

najmniej 16t  oraz wysięgnik holowniczy udźwigu co najmniej 8t, 

a także HDS o parametrach umożliwiających usuwanie pojazdów 

o dopuszczalnej masie całkowitej do 16t, a także HDS o parametrach 

umożliwiających usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 

do 16t; 

d) przynajmniej 1 (jednym) pojazdem przystosowanym do usuwania 

(przemieszczania) pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 

16t, wyposażonym w 2 (dwie) wciągarki hydrauliczne o uciągu co 

najmniej 20t każda oraz wysięgnik holowniczy o udźwigu co najmniej 

20t oraz HDS o parametrach umożliwiających usuwanie pojazdów 

o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t; 

e) przynajmniej 1 (jednym) pojazdem przystosowanym do usuwania 

(przemieszczania) pojazdów przewożących materiały niebezpieczne ze 

wskazaniem rodzaju pojazdów. 

6.3 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, 

w szczególności zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy, może mieć negatywny wpływ na realizację 

zamówienia. 

6.4 Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, na 

podstawie złożonych oświadczeń bądź dokumentów opisanych w Rozdziale 8 niniejszej 

SWZ. 

ROZDZIAŁ  7.    PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

7.1 Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:  

7.1.1 zgodnie z art. 108 ust. 1 Ustawy; 

7.1.2 w trybie art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, to jest w stosunku do którego otwarto 

likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, 

zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 

albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 
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7.1.3 na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835), tj.: 

a) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 

i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji 

w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 

mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy; 

b) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo 

wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 

lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie 

wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 

pkt 3 ww. ustawy; 

c) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) 

jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 

765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką 

jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę 

na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 

środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy. 

7.2 Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 Ustawy.  

7.3 Zamawiający oceni czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu 

na podstawie złożonych oświadczeń bądź dokumentów opisanych w Rozdziale 8 

niniejszej SWZ. 

ROZDZIAŁ 8.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄ-

CYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

8.1 W celu potwierdzenia dotyczącego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą 

następujące oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 i 5 Ustawy: 

8.1.1 Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 

ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy, a także art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (zgodnie ze wzorem stanowiącym 

Załącznik Nr 1A do SWZ); 

8.1.2 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

(zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1B do SWZ). 

8.2 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w trybie 

art. 274 ust. 1 Ustawy, do złożenia – w terminie nie krótszym niż 5 dni – następujących 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia: 

8.2.1 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji 

i Informacji o Działalności  Gospodarczej,  w  zakresie  art.  109  ust.  1  pkt  

4 ustawy,  sporządzonych  nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 
UWAGI:  
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1) Zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy, Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych 

baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych środków. Z uwagi na powyższe 

Zamawiający nie wezwie do złożenia dokumentu określonego w pkt 8.2.1. SWZ, jeżeli będzie 

mógł go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych rejestrów, a Wykonawca wskaże 

w ofercie niezbędne, dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.  

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

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.2.1 SWZ, składa dokument lub 

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

zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono jego upadłości, 

jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego 

działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju 

sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej 

procedury. Niniejszy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed 

ich złożeniem. 

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się 

dokumentu o którym mowa w pkt 8.2.1 ppkt 2 SWZ, zastępuje się go odpowiednio 

oświadczeniem Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, złożone – odpowiednio: pod przysięgą, przed organem sądowym lub 

administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Niniejszy 

dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jego złożeniem. 

8.2.2 Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie 

przewozu rzeczy lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego 

w zakresie przewozu rzeczy, wydana przed 15 sierpnia 2013 r., na podstawie 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2201 z późn. zm.); 

8.2.3 Oświadczenie o spełnianiu warunku udział w postępowaniu dotyczącego zdolności 

technicznej, w zakresie dysponowania parkingiem spełniającym wymogi określone 

w pkt 6.2.4 ppkt 1 SWZ oraz dysponowania odpowiednią liczbą konkretnego 

sprzętu (pojazdów) w celu realizacji usługi, wyszczególnionym w pkt 6.2.4 ppkt 2 

SWZ . Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 5 do SWZ. 
 

ROZDZIAŁ  9.     POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

9.1 Zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, Wykonawca – w celu potwierdzenia spełniania warunku 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 6.2.4 SWZ (dotyczącego zdolności 

technicznej) – może polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

9.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, zgodnie z art. 118 ust. 3 Ustawy, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, 

że Wykonawca będzie tymi zasobami dysponować. 

Przedmiotowy dokument musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę 

z podmiotem udostępniającym swój zasób gwarantuje do nich rzeczywisty dostęp, 

w szczególności musi zawierać informacje określone w art. 118 ust. 4 pkt 1-3 Ustawy 

(według wzoru dokumentu, stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ). 

9.3 Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez podmioty udostępniające 

zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, a także bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
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wykluczenia. 

9.4 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia także (wraz z zobowiązaniem, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ) 

oświadczenie  podmiotu  udostępniającego  zasoby,  potwierdzające  brak  podstaw  

wykluczenia (Załącznik Nr 1C do SWZ) tego podmiotu oraz oświadczenie o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na 

jego zasoby (Załącznik Nr 1D do SWZ). 

9.5 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on na 

zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby. 

ROZDZIAŁ 10.  WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE   

ZAMÓWIENIA 

10.1 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia w trybie 

art. 58 ust. 1 Ustawy (np. Konsorcjum bądź spółka cywilna), ustanawiają oni 

Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania i zawarcia umowy, na podstawie art. 58 ust. 2 Ustawy. 

Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty. 

10.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zgodnie z treścią art. 117 ust. 2 Ustawy, warunek udziału w postępowaniu określony 

w pkt 6.2.2 SWZ (dotyczący uprawnień do wykonywania określonej działalności) 

zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są 

wymagane 

10.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 

z nich nie może podlegać wykluczeniu, w zakresie określonym w Rozdziale 7 SWZ.  

10.4 Zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają 

poszczególni Wykonawcy. Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi Załącznik Nr 3 

do SWZ. 

10.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy, zgodnie z art. 445 ust. 1 Ustawy. 

ROZDZIAŁ  11.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

11.1 Pod rygorem nieważności, o którym mowa w art. 63 ust. 2 Ustawy, ofertę składa się 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, na zasadach opisanych  Rozdziale 12 i 13 SWZ. 

11.2 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, którą należy sporządzić w języku polskim, 

a jej treść musi odpowiadać treści SWZ. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla 

których Zamawiający określił wzory w formie załączników do niniejszej SWZ, winny 

być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

11.3 Na OFERTĘ składają się następujące dokumenty: 

1) Formularz ofertowy, przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku 

Nr 1 do SWZ, 

2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik Nr 1A do SWZ), 
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3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1B 

do SWZ), 

4) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do 

reprezentowania wykonawcy lub współwykonawców – jeżeli oferta lub załączone do 

niego oświadczenia są podpisane przez osobę, której umocowanie do 

reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu do właściwego rejestru lub 

ewidencji działalności gospodarczej.  

11.4 W przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunku 

udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej, do dokumentów 

wyszczególnionych w pkt 11.3 SWZ, składa się również: 

a) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.2 SWZ (Załącznik Nr 2 

do SWZ), 

b) Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca 

o niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik Nr 1C do SWZ), 

c) Oświadczenie podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1D do SWZ). 

11.5 W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie 

o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum, spółka cywilna), oprócz Formularza 

ofertowego (Załącznik Nr 1 do SWZ) składa się: 

a) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu każdego z Wykonawców (Załącznik 

Nr 1A do SWZ), 

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu każdego 

z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z nich wykazuje spełnianie tych 

warunków (Załącznik Nr 1B do SWZ), 

c) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy, o którym mowa w pkt 10.1 SWZ, 

d) Oświadczenie, z którego wynika które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, 

o którym mowa w pkt 10.4 SWZ (Załącznik Nr 3 do SWZ). 

11.6 Wykonawca w ofercie może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), jeśli spełniają warunki, określone w art. 11 

ust. 2 tejże ustawy, a mianowicie: mają charakter techniczny, technologiczny, 

organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą, oraz jako całość lub 

w szczególnym zestawieniu i zbiorze elementów nie są powszechnie znane osobom 

zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji, albo nie są łatwo dostępne dla takich 

osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy 

zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. 

Informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny 

zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia (np. jako 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”), a następnie wraz z plikami 

stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.  

ROZDZIAŁ 12.  FORMA I POSTAĆ OFERT ORAZ SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ 

I DOKUMENTÓW  

12.1 Zgodnie z §2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań 

technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie – oferty, 
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oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy, podmiotowe środki dowodowe 

w tym oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, a także zobowiązanie 

o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci 

elektronicznej, w formatach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne. 

12.2 Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy, oferta Wykonawcy składana jest pod rygorem 

nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym) lub w postaci elektronicznej (opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy). 

UWAGA: Zamawiający podkreśla, że „podpis osobisty” to rodzaj podpisu cyfrowego 

zapisanego w warstwie elektronicznej nowego dowodu osobistego (czyli takiego, który 

jest wydawany od marca 2019 r.), nie zaś odręczny podpis Wykonawcy. 

12.3 W przypadku pełnomocnictw, dopuszcza się złożenie elektronicznej kopii 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. 

prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio 

w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

12.4 Formę i postać dokumentów, a także sposób ich składania w zależności od ich rodzaju 

oraz podmiotu który te dokumenty wystawił, szczegółowo określa §6 i §7 ww. 

Rozporządzenia. 

12.5 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci 

elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, .docx lub .pdf, a następnie 

podpisana stosownym podpisem, o którym mowa w pkt 12.2 SWZ. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski. 

12.6 Wszystkie dokumenty składające się na ofertę muszą być czytelne i powinny spełniać 

wymogi określone w §10 ww. Rozporządzenia w zakresie m.in. sposobu ich utrwalania, 

prezentacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznych oraz zapisywania. 

ROZDZIAŁ 13.     SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ ZŁOŻENIA OFERTY  

13.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, 

wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między 

Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Ustawie, 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji 

elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie 

z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 

344). 

13.2 Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy – ofertę wraz z oświadczeniami, o których mowa 

w art. 125 ust. 1 Ustawy, składa się – pod rygorem nieważności – w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym poprzez Platformę, dostępną pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew. 

https://czasopismo.legeartis.org/2019/01/nowy-dowod-osobisty-2019.html
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_tczew
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13.3 W celu złożenia oferty należy zarejestrować się (zalogować) na platformie i postępować 

zgodnie z instrukcjami dostępnymi u dostawcy rozwiązania informatycznego pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 

13.4 Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca 

przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie 

zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz 

uznaje go za wiążący, 

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji dostępnej pod adresem: 

https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view. 

13.5 Złożenie oferty następuje za pośrednictwem ”Formularza składania oferty” dostępnego 

na stronie dotyczącej danego postępowania: 

a) Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system. 

b) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie poprzez 

kliknięcie przycisku ”ZŁÓŻ OFERTĘ” w drugim kroku i wyświetleniu komunikatu, 

że oferta została złożona. 

c) Wykonawca może, do upływu terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę (sposób zmiany lub wycofania oferty określony został w ww. Instrukcji) 

d) Z uwagi na to, że złożona oferta jest zaszyfrowana nie można jej edytować w celu 

dokonania zmiany. Zmianę oferty należy dokonać poprzez wycofanie uprzednio 

złożonej oferty i złożenie nowej. 

e) Zmianę lub wycofanie oferty należy zrobić do upływu terminu składania ofert. 

f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

g) Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty 

do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 

MB.   

13.6 Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 

użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1261), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne 

umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: 

 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 

kb/s, 

 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, 

procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - 

MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 

 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer 

minimalnie wersja 10 0., 

 włączona obsługa JavaScript, 

 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików 

.pdf, 

 platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 

UTF8, 

 oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz 

dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera 

synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
file:///C:/Users/adunaj/Downloads/pod
file:///C:/Users/adunaj/Downloads/pod
file:///C:/Users/adunaj/Downloads/pod
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
https://platformazakupowa.pl/


 

 

POWIAT TCZEWSKI 

Starostwo Powiatowe w Tczewie  

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew    
tel./faks  (58) 77 34 800 / (58) 77 34 803          

starostwo@powiat.tczew.pl            
 

  
 

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych                                       
w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym 

                                                                               ZP.272.4.2023                                                                               str. 14                                           

13.7 Inne informacje dotyczące korzystania z www.platformazakupowa.pl : 

a) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie 

oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (z wyjątkiem oferty), 

przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl 

i formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego” (za datę przekazania/wpływu 

dokumentu przyjmuje się datę jego przesłania poprzez kliknięcie przycisku z ww. 

komunikatem, po których pojawi się informacja, że wiadomość została wysłana do 

zamawiającego). 

b) Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu 

składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji 

„Komunikaty”.  

c) Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest 

konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy 

d) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów 

i wiadomości bezpośrednio na Platformie przesłanych przez Zamawiającego, gdyż 

system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu 

SPAM. 

13.8 W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku nie działania Platformy, Zamawiający 

dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: zp@powiat.tczew.pl  

(nie dotyczy składania ofert). 

13.9 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

 Beata Kozikowska – Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych,  

tel. (58) 7734 – 921. 

ROZDZIAŁ 14.     TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

14.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy, na zasadach opisanych w Rozdziale 

13 SWZ, do dnia 13.03.2023 r. do godz. 9:00. 

14.2 O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na 

Platformie. 

14.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.03.2023 r. o godzinie 9:30.   

14.4 Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku 

awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 

określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 

awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

14.5 Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

14.6 Zgodnie z art. 222 ust. 5 Ustawy, niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający 

udostępni – na stronie platformazakupowa.pl prowadzonego postępowania w sekcji 

,,Komunikaty” – informacje o:  

a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej 

działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których 

oferty zostały otwarte;  

b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

http://www.platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
mailto:zp@powiat.tczew.pl
http://platformazakupowa.pl/
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ROZDZIAŁ  15.     OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

15.1 W oparciu o informacje zawarte w Rozdziale 4 niniejszej SWZ (Opis przedmiotu 

zamówienia) Wykonawca obliczy cenę oferty, którą zamieści w odpowiedniej pozycji 

Formularza oferty (Załącznik Nr 1 do SWZ). 

15.2 Cenę ofertową należy obliczyć na podstawie Załącznika Nr 4 do SWZ – Formularz 

cenowy, posługując się kalkulacją sporządzoną w formacie .Excel, a następnie 

przenieść wyliczoną cenę ofertową brutto do Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz 

ofertowy. 

15.3 Rozliczenie Zamawiającego z Wykonawcą będzie się odbywało na zasadach 

określonych w §10 Projektowanych postanowień  umowy (Wzorze umowy), 

stanowiących Załącznik Nr 6 SWZ.  

Formularz cenowy służy określeniu szacowanego zakresu zamówienia, a także do 

porównania oferowanych przez Wykonawców całkowitych wartości brutto zamówienia. 

15.4 Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją 

zadania, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia na zasadach opisanych 

w SWZ, w tym w szczególności z obowiązkami Wykonawcy, szczegółowo określonymi 

w §3 Załącznika Nr 6 – Projektowane postanowienia umowy. 

15.5 Zaoferowane w ofercie wynagrodzenie za przedmiot zamówienia (w rozumieniu stawek 

które zostaną przeniesione do §10 przyszłej umowy, wskazanych przez Wykonawcę 

w formularzu cenowym dla każdego rodzaju usługi/czynności w zależności od pojazdu) 

jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

Pod pojęciem „wynagrodzenie ryczałtowe” należy rozumieć niezmienne wynagrodzenie 

(stawki) na warunkach określonych w art. 632 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem 

zmian do umowy, o których mowa w §10 Projektowanych postanowień  umowy (Wzorze 

umowy). 

15.6 Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

15.7 Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

15.8 Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium 

ceny lub kosztu, Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę 

podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W związku 

z powyższym w ofercie, Wykonawca ma obowiązek:  

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;  

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 

będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;  

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym 

zamawiającego, bez kwoty podatku;  

4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, 

będzie miała zastosowanie. 
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ROZDZIAŁ 16.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG  

TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

16.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 

1) CENA          –  60 % 

2) TERMIN PŁATNOŚCI  –  40 % 

16.2 Sposób obliczania ilości punktów uzyskanych przez Wykonawcę w danym kryterium: 

16.2.1 CENA  (C) – maks. 60 pkt, przy założeniu, że w kryterium zostanie zastosowany 

następujący wzór arytmetyczny: 

  Cn  

C = 
 
                x 100 x 60% 

                                                     Cb            

C   – uzyskana liczba punktów za cenę oferty badanej 

Cn – najniższa cena z zaoferowanych  

Cb  – cena badanej oferty  

UWAGI: 

1) Cena, która zostanie podstawiona do ww. wzoru, będzie wynikać z kalkulacji przygotowanej 

przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SWZ – Formularz cenowy (w formacie 

Excel). 

2) W każdym wierszu sporządzonego przez Zamawiającego Formularza cenowego znajduje się 

pozycja informująca o rodzaju pojazdu, szacunkowej liczbie pojazdów, stawce maksymalnej 

(wynikającej z uchwały Rady Powiatu Tczewskiego), a także pole pn. „oferowana stawka 

wynagrodzenia brutto”, którą Wykonawca winien wypełnić poprzez wpisanie 

zadeklarowanej stawki oraz pole pn. „wartość = B*D” automatycznie wyliczające 

wynagrodzenie w danym wierszu tabeli. 

3) Do obowiązku Wykonawcy będzie należało wypełnienie przedmiotowego Załącznika 

wyłącznie w zakresie kolumny „oferowana stawka wynagrodzenia brutto” dla każdego 

wiersza, a następnie – po automatycznym wyliczeniu ceny oferty w polu „całkowita 

wartość brutto zamówienia” – przeniesienie (wpisanie) tej wyliczonej ceny do 

Załącznika Nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy. 

4) Nie wypełnienie jakiegokolwiek wiersza w Formularzu cenowym w kontekście oferowanej 

stawki, będzie skutkowało odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 10 Ustawy, to jest 

jako zawierającej błędy w obliczeniu ceny. 

5) Deklarowane przez Wykonawcę w poszczególnych wierszach tabeli stawki nie mogą być 

wyższe, niż maksymalne stawki wynikające z uchwały Rady Powiatu Tczewskiego, wpisane 

przez Zamawiającego (kolumna C). 

16.2.2 TERMIN PŁATNOŚCI (T) każdorazowo za prawidłowo wystawioną fakturę 

VAT, w dniach kalendarzowych – maks. 40 pkt, przy następującym założeniu 

w zakresie przyznawania punktacji: 

 30 dni – 40 pkt 

 21 dni  – 20 pkt  

 14 dni  – 0 pkt 

W przypadku nie wskazania tej wartości w ogóle, Zamawiający przyjmie, 

jakoby Wykonawca zadeklarował minimalny okres (tj. 14 dni), 

a w konsekwencji nie zostaną mu przyznane żadne punkty. 

16.2.3 SUMA punktów (S) – maks. 100 pkt 

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków 

przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium ceny oraz typów 

gwarancji – według poniższego wzoru: 
 

              S =  C  +  T  
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S – suma punktów łącznie  

C – liczba punktów uzyskana w kryterium ceny (maks. 60 pkt) 

T – liczba punktów uzyskana w kryterium terminu płatności (maks. 40 pkt) 
 

16.3 Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po  

przecinku. 

16.4 Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta spełniająca wszystkie warunki 

niniejszej SWZ oraz Ustawy oraz uzyska największą liczbę punktów w oparciu o wyżej 

wskazane kryteria. 

ROZDZIAŁ  17.     TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawcy będą związani ofertą do dnia 11.04.2023 r., to jest przez okres 30 dni.  

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

ROZDZIAŁ  18. WADIUM  

18.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa 

wadium na kwotę 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 

18.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert i utrzymane 

nieprzerwanie do dnia terminu związania ofertą. 

18.3 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach:  

18.3.1 pieniądzu,  

18.3.2 gwarancjach bankowych,  

18.3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

18.3.4 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080). 

18.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, to należy je wpłacić przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego:  

Bank Spółdzielczy w Tczewie: 28 8345 0006 2002 0000 4564 0003. 

Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg nr ZP.272.4.2023” 

18.5 W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa 

w pkt SWZ: 18.3.2 – 18.3.4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał 

gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, który powinien zawierać następujące 

elementy: 

a) nazwę Zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), 

gwaranta (poręczyciela/Wystawcy) oraz wskazanie ich siedzib, 

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem 

(np. nazwa zadania, znak postępowania), 

c) kwotę gwarancji/poręczenia, 

d) termin ważności gwarancji/poręczenia (który nie może być krótszy niż termin 

związania ofertą z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień 

składania ofert), 

e) treść art. 98 ust. 6 Ustawy, określająca okoliczności zatrzymania wadium przez 

Zamawiającego, 

f) jednoznaczny zapis o gwarantowaniu wypłaty całej kwoty wadium w sposób 

nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie, 
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g) w przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się 

o udzielenie zamówienia (np. konsorcjantów) – zabezpieczenie wadialne winno 

wymieniać wszystkie podmioty, składające wspólnie ofertę. 

Brak którejś z powyższych adnotacji w treści dokumentu wadialnego, będzie 

skutkować odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy, to jest 

z uwagi na wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy. 

18.6 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu 

w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy 

Zamawiającego wskazany w punkcie 18.4 SWZ. 

18.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określa Ustawa 

ROZDZIAŁ  19.   ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

ROZDZIAŁ 20.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY 

20.1 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający poinformuje 

o terminie, po upływie którego umowa może być zawarta, nie krótszym niż 5 dni od dnia 

przekazania zawiadomienia. 

20.2 Jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, Zamawiający może zawrzeć umowę 

w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, zgodnie z art. 308 ust. 3 pkt 

1 lit. a Ustawy. 

20.3 Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: 

20.3.1 dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 100.000,00 zł (słownie złotych: sto 

tysięcy 00/100); 

20.3.2 umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenia zamówienia – jeżeli najkorzystniejszą ofertą okaże się oferta złożona 

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

20.4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 

spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że 

zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 255 Ustawy. 

ROZDZIAŁ 21.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

21.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 

najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. 

21.2 Zakres  świadczenia  Wykonawcy  wynikający  z  umowy  jest  tożsamy  z  jego  

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

21.3 Wraz ze SWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego projektowane postanowienia 

umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, stanowiące Załącznik Nr 6 do SWZ. 
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ROZDZIAŁ 22.      POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  

22.1 Wobec czynności niezgodnych z przepisami ustawy podjętych w postępowaniu lub 

zaniechania tych czynności przez Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki 

ochrony prawnej, określone w Dziale IX art. 505-590 ustawy Pzp. 

22.2 Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli 

mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 

ROZDZIAŁ 23.     KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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 4 maja 

2016), dalej zwanego rozporządzeniem, Zamawiający informuje, że:  

23.1 Administratorem danych osobowych, które zostaną zawarte w Formularzu ofertowym 

i załącznikach jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę Tczewskiego 

z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2. 

23.2 kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na 

adres: Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2,            

83-110 Tczew. 

23.3 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia 

w celu związanym z przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego,  prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej Ustawą oraz w celu archiwizacji na podstawie rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych. Dane kontaktowe zawarte w formularzu ofertowym 

przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, tj. wyrażonej zgody. 

23.4 Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty przetwarzające – którym zlecimy 

czynności wymagające przetwarzania danych, np. dostawcy naszych systemów 

informatycznych, firmy zajmujące się archiwizacją dokumentów (aktualna lista jest 

dostępna u IOD) oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane 

mogą być również udostępniane innym podmiotom, w przypadku i na zasadach 

o których mowa w art. 74 Ustawy. 

Zamawiający może udostępnić dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia, 

w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale 

IX Ustawy, do upływu terminu na ich wniesienie. Dane pozyskane w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane 

wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do danych 

osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to 

uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym, zgodnie z art. 18 ust. 5 pkt 

1 i 2 Ustawy. 

23.5 Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, 

w szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia 

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

mailto:inspektor@powiat.tczew.pl
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okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a następnie przez okres 

archiwizacji, zgodny z rozporządzeniem wymienionym w pkt. 23.3 SWZ. 

23.6 Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie 

publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia 

w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, 

zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów Ustawy oraz wydanych 

do niej przepisów wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy. 

23.7 Wykonawca ma prawo: 

a) dostępu do swoich danych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których 

mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 

w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursu; 

b) ich sprostowania lub uzupełnienia – na podstawie art. 16 rozporządzenia. Zgodnie 

z art. 19 ust. 2 Ustawy skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować 

zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu 

ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; 

c) żądać ograniczenia ich przetwarzania – na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia 

Wystąpienie z przedmiotowym żądaniem, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.  

23.8 Wykonawcy nie przysługuje: 

a) prawo do usunięcia danych osobowych – w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e 

rozporządzenia; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 

rozporządzenia; 

c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 21 

rozporządzenia, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 

6 ust. 1 lit. c rozporządzenia.  

23.9 Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym 

również w formie profilowania.  

23.10 Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza 

przepisy rozporządzenia. 

 

ROZDZIAŁ 24.   ZAŁĄCZNIKI SWZ 

Następujące załączniki (wzory dokumentów) stanowią integralną część SWZ: 

 składane wraz ofertą: 

 Załącznik Nr 1: Formularz ofertowy  

 Załącznik Nr 1A: Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 125 ust. 1 

Ustawy (dot. braku podstaw wykluczenia), 

 Załącznik Nr 1B: Oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 125 ust. 1 

Ustawy (dot. spełniania warunku udziału w postępowaniu), 
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 Załącznik Nr 1C: Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby, składane na 

podstawie art. 125 ust. 1 w związku z art. 125 ust. 5 Ustawy (dot. braku podstaw 

wykluczenia) – w przypadku, gdy dotyczy 

 Załącznik Nr 1D: Oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby, składane na 

podstawie art. 125 ust. 1 w związku z art. 125 ust. 5 Ustawy (dot. spełniania warunku 

udziału w postępowaniu) – w przypadku, gdy dotyczy 

 Załącznik Nr 2: Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów – w przypadku, gdy dotyczy 

 Załącznik Nr 3: Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia – w przypadku, gdy dotyczy 

 Załącznik Nr 4: Formularz cenowy (osobny dokument w formacie .Excel) 

 dokumenty składane wyłącznie na wezwanie Zamawiającego, przez Wykonawcę 

którego oferta została najwyżej oceniona – tj. dotyczące II ETAPU postępowania:  

 Załącznik Nr 5: Oświadczenie o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego zdolności technicznej 

 INNE DOKUMENTY 

 Załącznik Nr 6: Projektowane postanowienia umowy (Wzór umowy)  
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ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

Zamawiający: 

Powiat Tczewski  

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 
 

OFERTA 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych                                       

w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym 

 

WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wpisać 

wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
 

Nazwa: 

 

Adres (ulica, nr domu i lokalu):  

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: Województwo: 

NIP: REGON: 

e-mail: 

 

Telefon: 

Osoba do kontaktu: 

 

Adres do korespondencji (wypełnić, gdy inny niż dane powyżej): 

 
 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy, składam(y) ofertę na wykonanie 

ww. usługi objętej ogłoszeniem.  

1. Oferta została przygotowana zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ), przy 

następujących założeniach:  

1.1 Oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za CENĘ OFERTOWĄ 

BRUTTO:  .................................................. * zł,  
* cena ofertowa przeniesiona z Formularza cenowego - Załącznika Nr 4 do SWZ, wyliczona  w oparciu o stawki zadeklarowane 
przez Wykonawcę 

1.2 TERMIN PŁATNOŚCI od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury: 
(zaznaczyć wybraną opcję) 
  30 dni 

  21 dni 

  14 dni 

Uwaga: W przypadku nie wskazania zaznaczenia żadnej z opcji w pkt 1.2, Zamawiający przyjmie wartość 

minimalną w zakresie przedmiotowego kryterium oceny oferty tj. 14 dni, a Wykonawcy nie zostaną przyznane 

żadne punkty 
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2. OŚWIADCZENIA: 

2.1 Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia 

w zakresie określonym w SWZ oraz że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione 

wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia 

umownego. 

2.2 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SWZ (w tym w szczególności 

z Projektowanymi postanowieniami umowy – wzorem umowy) i nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

2.3 Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego 

w Projektowanych postanowieniach umowy – wzorze umowy. 

2.4 Oświadczamy, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową 

realizacją zamówienia. 

2.5 Oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest zgodny z obowiązującymi przepisami 

określonymi w SWZ oraz odpowiada określonym normom. 

2.6 Jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni do upływu terminu wskazanego 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. do dnia 11.04.2023 r. 

2.7 Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, zawrzemy umowę 

z Zamawiającym na warunkach określonych w Rozdziałach 20 i 21 SWZ. 

2.8 Jesteśmy świadomi, że w przypadku, gdy przedmiot umowy nie będzie odpowiadał 

opisowi zawartemu w Rozdziale 4 SWZ, to Zamawiającemu przysługuje prawo 

odmowy jego przyjęcia. 

2.9 Zamówienie wykonamy
*
: 

 samodzielnie 

 przy udziale następujących podwykonawców, którym powierzymy wykonanie 

następujących części zamówienia: 
................................................................................................................................ 

          (należy podać części zamówienia i firmy podwykonawców) 

2.10 Zastrzegamy, że informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie 

oznaczonym i nazwanym załączniku  pn. …………………………..………… (należy podać 

nazwę załącznika np. „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”) stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa   w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  16 kwietnia  1993 r.
 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), co wykazaliśmy 

w ww. załączniku do Oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
* 

 W przypadku gdy nie dotyczy - skreślić.
 

2.11 Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 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), wobec osób od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.
 

3. Informuję(-my), że wybór naszej oferty (zaznaczyć odpowiednio): 

 nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

 będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, w związku 

z czym wskazuję nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT*: 
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Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie 

prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego 

Wartość bez kwoty podatku VAT 

towaru/usługi 

1.   
2.   

 

* Uwaga nie zaznaczenie przez Wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego 

jako informacja o tym ,że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

4. Wykonawca to (zaznaczyć odpowiednio – informacja wymagana wyłącznie dla celów statystycznych): 

    mikroprzedsiębiorca 

    mały przedsiębiorca 

    średni przedsiębiorca 

    jednoosobowa działalność gospodarczą 

    osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

    żadne z powyższych  
Uwaga:  

Przez Mikroprzedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub 
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 

Przez Małe przedsiębiorstwo rozumie się: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Przez Średnie przedsiębiorstwa rozumie się: 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. 
 

5. BEZPŁATNE I OGÓLNODOSTĘPNE BAZY DANYCH: 
Na podstawie §13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 

grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, niniejszym wskazuję dane 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, umożliwiające dostęp do odpisu lub informacji 

z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej lub innego właściwego rejestru: 

 CEiDG        

 KRS: …………………… 
 ……………………………  

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) ………………………..….. 

2) ……………………….…... 

…      …………………………... 
 

Uwaga dla Wykonawcy: podstawowe załączniki zostały wymienione w treści SWZ. Należy je wypełnić według załączonych 

wzorów, a następnie dołączyć do oferty. 

 

                               Podpisano 

……………………..…….……., dnia ………….………………. 2023 r.  
               (miejscowość) 

 

  
                                   ………………………………………

 
   

(podpis osoby uprawnionej 

   do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1A   

(ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ) 
 

Zamawiający: 

Powiat Tczewski  

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 

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

    (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

 Prawo zamówień publicznych  

 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usuwanie pojazdów oraz 

prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa 

w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym”, prowadzonego przez Powiat Tczewski 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy Pzp. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 

4 ustawy Pzp. 

3) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 

ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 
 

(wypełnić, jeśli dotyczy) 
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. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 

109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 

ust. 2 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………… 
…………..………………..……………………………………………………………………………………………………….…………… 

 

 

                                                                                                                               Podpisano                        

……………………..…….……. dnia ………….……..…. 2023 r.  
               (miejscowość) 

   

                    
                                                                                                              ………………………………………

 

                                   (podpis osoby uprawnionej 
                 do reprezentowania Wykonawcy) 
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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. 

 

 

 
 

             Podpisano 

……………………..…….……. dnia ………….…………. 2023 r.  
               (miejscowość)  

 

           
                  ………………………………………

 

            (podpis osoby uprawnionej 
            do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1B    

(ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ) 

 

Zamawiający: 

Powiat Tczewski  

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 

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

    (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

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

 Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usuwanie 

pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, 

o których mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym”, prowadzonego przez 

Powiat Tczewski oświadczam, co następuje: 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, dotyczący posiadania uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej, określony w pkt 6.2.2 SWZ, a także odnoszący się do potencjału 

technicznego, o którym mowa w pkt 6.2.4 ppkt 1 i 2 SWZ. 

 

        Podpisano 

……………………..…….……. dnia ………….………….2023  r.  
               (miejscowość)

         
                                ………………………………………

 

(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW  

(wypełnić, jeśli dotyczy): 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego przez 

Zamawiającego w pkt 6.2.4: ppkt 1*/ppkt 2* SWZ (* wskazać odpowiednio) dotyczącego zdolności 

technicznej, polegam na zasobach następującego podmiotu: …………………………………….……………………… 

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

(wskazać nazwę Podmiotu udostępniającego zasób i określić odpowiedni zakres):  

Dokumenty ww. podmiotu tj. zobowiązanie do oddania do dyspozycji swojego potencjału 

(Załącznik Nr 2 do SWZ) oraz oświadczenia (w formie Załączników: Nr 1C i 1D do SWZ), składam 

wraz z ofertą. 

        Podpisano 

……………………..…….……. dnia ………….…………2023 r.  
               (miejscowość) 

             
          ………………………………………

 

(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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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. 

 

 

        Podpisano  

……………………..…….……. dnia ………….………….2023 r.  
               (miejscowość) 

                       

 
        ………………………………………

 

(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1C  

(ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – W PRZYPADKU, GDY DOTYCZY) 

 

Zamawiający: 

Powiat Tczewski  

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 
........................................................ 

(nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasób) 

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY  
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych  
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usuwanie pojazdów 

oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa 

w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym”, prowadzonego przez Powiat Tczewski 

oświadczam, co następuje: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy 

Pzp. 

2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 

ustawy Pzp. 
3) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835). 
 

(jeśli dotyczy) 

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. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, podjąłem 

następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………..……………………. 
…………..………………..……………………………………………………………………………………………………….…………….. 

         Podpisano 

……………………..…….……. dnia ………….…………. 2023 r.  
               (miejscowość)  

  
                         ……………………………………… 

(osoba uprawniona do reprezentowania Podmiotu 
udostępniającego zasób) 

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.     

         Podpisano 

……………………..…….……. dnia ………….…………. 2023 r.  
               (miejscowość) 

   
         ………………………………………

 

  (osoba uprawniona  do reprezentowania Podmiotu 
udostępniającego zasób) 

 
DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM  
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM 
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ZAŁĄCZNIK NR 1D     

(ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – W PRZYPADKU, GDY DOTYCZY) 
 

 

Zamawiający: 

Powiat Tczewski  

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 

 
........................................................ 
(nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasób) 

 

 

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO SWOJE ZASOBY  
składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usuwanie pojazdów 

oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa 

w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym”, prowadzonego przez Powiat Tczewski 

oświadczam, co następuje: 
 

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego 

w  pkt 6.2.4: ppkt 1*/ppkt 2* SWZ (*zaznaczyć właściwe) SWZ, dotyczący zdolności technicznej, 

w następującym zakresie: 

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

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

        Podpisano 

……………………..…….……. dnia ………….………….2023  r.  
               (miejscowość)  

                       
                           ………………………………………

 

(osoba uprawniona do reprezentowania Podmiotu 

udostępniającego zasób) 

 
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. 
 

        Podpisano  

……………………..…….……. dnia ………….………….2023 r.  
               (miejscowość) 

                       
        ………………………………………

 

(osoba uprawniona do reprezentowania Podmiotu 
udostępniającego zasób) 

 
 
DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM  
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM 
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ZAŁĄCZNIK NR 2   

          (ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – W PRZYPADKU, GDY DOTYCZY) 
 
 

 

........................................................ 
(nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasób) 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji Wykonawcy  

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 

w celu wykazania spełniania warunku, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp 
 

W związku z realizacją zamówienia publicznego na zadanie pn.: 
 

„Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych 

w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym”  

 

zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: 

 

 
…………………………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę) 
 

swojego następującego zasobu: 

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

(wskazać zakres udostępnianego zasobu) 
 

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego: 

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

 sposób i okres udostępnienia i wykorzystania zasobów podmiotu przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia publicznego: 

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

(wskazać sposób, np. podwykonawstwo, konsultacje itp.) 

 czy i w jakim zakresie podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługę, których 

wskazane zdolności dotyczą  

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

 

               
                               Podpisano 

 ................................................. , dn. ......................................... 2023 r.                                      
                (miejscowość)                                        (data)                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                      ................................................................... 
(podpis osoby uprawnionej  do reprezentowania 

Podmiotu udostępniającego zasób) 

DOKUMENT PODPISUJE: 
- KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB  
- PODPISEM ZAUFANYM LUB  
- PODPISEM OSOBISTYM  
PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY (JEŻELI WYSTĘPUJE) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3                                                                                                                 

  (ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – W PRZYPADKU, GDY DOTYCZY) 
 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW 

WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE 

 

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

 Prawo zamówień publicznych  

DOTYCZĄCE USŁUG, KTÓRE WYKONAJĄ POSZCZEGÓLNI WYKONAWCY 
 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usuwanie pojazdów oraz 

prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w przypadkach, o których mowa 

w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym”, prowadzonego przez Powiat Tczewski 

oświadczam, co następuje: 

 

1) Wykonawca ………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje 

następujące usługi: ……………………………………………; 

2) Wykonawca ………………………………………………… (nazwa i adres Wykonawcy) zrealizuje 

następujące usługi: ……....……………..…..………………… 

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

 

 

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. 

 

 

 

DOKUMENT PODPISUJE: 
- KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB  
- PODPISEM ZAUFANYM LUB  
- PODPISEM OSOBISTYM  
UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY 



 

 

POWIAT TCZEWSKI 

Starostwo Powiatowe w Tczewie  

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew    
tel./faks  (58) 77 34 800 / (58) 77 34 803          

starostwo@powiat.tczew.pl            
 

  
 

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych                                       
w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym 

                                                                               ZP.272.4.2023                                                                               str. 33                                           

 

ZAŁĄCZNIK NR 5                                                                                                                 

  (SKŁADANY WYŁĄCZNIE NA WEZWANIE) 
 

Zamawiający: 

Powiat Tczewski  

83-110 Tczew, ul. Piaskowa 2 

 
........................................................ 
    (nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

DOTYCZĄCYCH ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ 
 

 

 W związku ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. „Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych 

w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym”, 

prowadzonego przez Powiat Tczewski oświadczam, że spełniam warunek udziału 

w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 

Ustawy, określony przez Zamawiającego w pkt 6.2.4 ppkt 1 i 2 SWZ, a mianowicie: 

1) dysponuję parkingiem do wykonania przedmiotu zamówienia, spełniającym co najmniej 

następujące wymogi: 

a) miejsca parkingowe dla co najmniej 250 pojazdów, 

b) teren ogrodzony w sposób trwały, o przynajmniej częściowo utwardzonej 

nawierzchni, oświetlony i monitorowany, zabezpieczony w sposób 

uniemożliwiający wjazd i wyjazd bez zgody osoby nadzorującej parking, 

c) co najmniej 20 miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów 

powypadkowych, umożliwiających ich przechowywanie w sposób nie zagrażający 

zanieczyszczeniu środowiska; 

2) usługa usuwania (przemieszczania) pojazdów z dróg, w zależności od kompetentnej oceny 

konkretnej sytuacji oraz okoliczności, realizowana będzie następującym sprzętem: 

a) przynajmniej 2 (dwoma) pojazdami przystosowanymi do usuwania 

(przemieszczania) pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t, z których co 

najmniej 1 (jeden) wyposażony jest w platformę hydrauliczną, wciągarkę 

hydrauliczną o uciągu co najmniej 3,5t oraz wysięgnik holowniczy o udźwigu co 

najmniej 2t. a także HDS; 

b) przynajmniej 1 (jednym) pojazdem przystosowanym do usuwania (przemieszczania) 

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t do 7,5t wyposażonym 

w platformę hydrauliczną, wciągarkę hydrauliczną o uciągu co najmniej 7,5t oraz 

wysięgnik holowniczy o udźwigu co najmniej 4t, a także HDS o parametrach 

umożliwiających usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5t; 

c) przynajmniej 1 (jednym) pojazdem przystosowanym do usuwania (przemieszczania) 

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5t do 16t, wyposażonym 

 wciągarkę hydrauliczną o uciągu co najmniej 16t  oraz wysięgnik holowniczy 

udźwigu co najmniej 8t, a także HDS o parametrach umożliwiających usuwanie 
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pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 16t, a także HDS o parametrach 

umożliwiających usuwanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 16t; 

d) przynajmniej 1 (jednym) pojazdem przystosowanym do usuwania (przemieszczania) 

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t, wyposażonym w 2 (dwie) 

wciągarki hydrauliczne o uciągu co najmniej 20t każda oraz wysięgnik holowniczy 

o udźwigu co najmniej 20t oraz HDS o parametrach umożliwiających usuwanie 

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16t; 

e) przynajmniej 1 (jednym) pojazdem przystosowanym do usuwania (przemieszczania) 

pojazdów przewożących materiały niebezpieczne ze wskazaniem rodzaju pojazdów. 

 

 

        Podpisano 

……………………..…….……. dnia ………….………….2023  r.  
               (miejscowość)

         
                                ………………………………………

 

(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

        Podpisano  

……………………..…….……. dnia ………….………….2023 r.  
               (miejscowość) 

                       
        ………………………………………

 

(podpis osoby uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM  
LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM 
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ZAŁĄCZNIK NR 6 – Projektowane postanowienia umowy (Wzór umowy) 

 

UMOWA nr WKD.032…………2023 

zawarta w dniu …………... w Tczewie, 

 

pomiędzy: 

 

Powiatem Tczewskim, z siedzibą w Tczewie, przy ulicy Piaskowej 2, NIP: 5932140707, REGON: 

191675267, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Tczewskiego, w imieniu którego działają: 

 

1) …………………….. – ……………………………. 

2) …………………….. – ……………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, a: 

  

................................................................., z siedzibą w ………................................. NIP: ………………, 

REGON: ………………….…., wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS .............................................. / prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną 

w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w ...........................................,  

reprezentowanym przez:  

1. ......................................................... - …..........................................,  

2. …..................................................... - …..........................................,  

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu nr: ZP.272.4.2023 

w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). 
 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę usługi usuwania 

(przemieszczania) pojazdów z dróg publicznych oraz stref zamieszkania i stref ruchu w granicach 

administracyjnych powiatu tczewskiego (zwanych w dalszej części umowy – drogami) – 

w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej 

ustawą oraz usługi przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym, usytuowanym 

w…………………….…… , na warunkach określonych w umowie, Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, stanowiących integralną część niniejszej umowy.  

2. Usługa usuwania pojazdów na wyznaczony parking strzeżony z dróg obejmuje w szczególności: 

a) dojazd do miejsca zdarzenia z odpowiednim sprzętem transportowym przeznaczonym do 

usuwania i przemieszczania pojazdów, 

b) załadunek i zabezpieczenie pojazdu, w tym ładunku jeśli znajduje się na pojeździe, przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą w czasie transportu na parking, 

c) dojazd z pojazdem holowanym na parking, 

d) rozładunek pojazdu holowanego i przechowywanie go na parkingu, 

e) sporządzenie dokumentacji fotograficznej pozwalającej na stwierdzenie ewentualnych 

uszkodzeń pojazdu przed holowaniem. 
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3. W przypadku wydania przez Zamawiającego dyspozycji przemieszczenia pojazdu, który został 

umieszczony na parkingu strzeżonym w inne wskazane miejsce,  a w szczególności na wskazany 

przez Zamawiającego inny parking albo do stacji demontażu pojazdów lub miejsca sprzedaży, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tej usługi w ciągu 3 dni roboczych od dnia wydania 

dyspozycji. 

4. Usługa, o której mowa w ust. 3 obejmuje przygotowanie pojazdu wraz z jego elementami do 

załadunku lub holowania, w szczególności zabezpieczenie pojazdu przed powstaniem dodatkowych 

uszkodzeń, transport pojazdu na wyznaczony parking oraz jego rozładunek i zaparkowanie. 

W przypadku niewykonania powyższej dyspozycji, Zamawiający może zlecić wykonanie danej 

usługi innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

5. Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią odpowiednio załącznik nr 1 

i 2 do niniejszej umowy. 

 

§ 2 

CZAS TRWANIA UMOWY 

 

1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy: od dnia 01.05.2023 r. 

2. Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 30.04.2025 r.  

 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

 

1. Usunięcie pojazdu z drogi oraz przemieszczenie go na parking strzeżony odbywa się na podstawie 

dyspozycji usunięcia pojazdu z drogi, wydanej przez policjanta, strażnika gminnego oraz inny 

podmiot posiadający uprawnienia do usuwania pojazdów w trybie art. 130a ustawy, zwanych dalej 

uprawnionym podmiotem. 

2. Dyspozycja usunięcia pojazdu z drogi może być wydana ustnie, w tym za pośrednictwem środków 

łączności. W takim przypadku dyspozycja wymaga niezwłocznego potwierdzenia w formie 

pisemnej.  

3. Tylko dyspozycja usunięcia pojazdu spełniająca wszelkie normy prawne, zgodna ze wzorem 

określonym z obowiązującymi przepisami rozporządzenia w sprawie usuwania pojazdów, których 

używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających 

prowadzenie akcji ratowniczej zwanego dalej rozporządzeniem, w sposób poprawny wypełniona 

przez dysponenta, z dokładnym określeniem podstaw prawnych i faktycznych usunięcia pojazdu 

z drogi, dokładnymi danymi właściciela pojazdu oraz miejscem zdarzenia, uprawnia wykonawcę do 

usunięcia pojazdu z drogi. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia każdej dyspozycji usunięcia lub przemieszczenia pojazdu 

od podmiotu uprawnionego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy całodobowo, przez 7 dni w tygodniu 

(także w porze nocnej, w dni wolne od pracy, w dni świąteczne). 

6. Wykonawca dokonuje usunięcia pojazdu z drogi bezzwłocznie. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca dokona usunięcia pojazdu na podstawie wydanej dyspozycji 

usunięcia pojazdu, która wskazuje przyczynę usunięcia inną niż określone w art. 130 a ust. 1-2 

ustawy bądź z miejsca zdarzenia usytuowanego poza drogami, Wykonawcy nie przysługuje prawo 

żądania z tego tytułu wynagrodzenia od Zamawiającego. 

8. Wykonawca wydaje pojazd osobie upoważnionej do jego odbioru tj. osobie wskazanej w zezwoleniu 

wystawionym przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu lub właścicielowi 

(posiadaczowi) pojazdu wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub 
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w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe oraz osobie 

upoważnionej przez właściciela pojazdu.  

9. Podstawę do odbioru pojazdu:  

a) usuniętego w trybie art. 130a ust. 1 lub 1a ustawy – stanowi zezwolenie wystawione przez 

podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu; 

b) w przypadku, o którym mowa w art. 140ad ust. 7 ustawy – stanowi okazanie dowodu 

uiszczenia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu oraz dowodu uiszczenia kaucji, a także 

usunięcie przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu; 

c) w przypadku, o którym mowa w art. 95 ust. 2  ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym – stanowi przekazanie kaucji przez podmiot wykonujący przewóz drogowy, na 

zasadach, o których mowa w art. 95 ust. 4 i 5 ustawy o transporcie drogowym lub usunięcie 

przyczyny umieszczenia pojazdu na parkingu. 

10. Niezależnie od spełnienia warunków, o których mowa wyżej, pojazd wydaje się: 

a) po uiszczeniu opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu – w przypadku, w którym 

umieszczenie pojazdu na parkingu następuje do czasu uiszczenia opłaty za jego usuniecie 

i parkowanie, zgodnie z art. 5c ustawy; 

b) po potwierdzeniu wydania pojazdu – w przypadku, w którym umieszczenie pojazdu na 

parkingu nie następuje do czasu uiszczenia opłaty za jego usuniecie i parkowanie i opłata nie 

została wniesiona przed odebraniem pojazdu z parkingu. 

11. Wysokość opłaty nalicza się wg według stawek opłat określonych w uchwałach Rady Powiatu 

Tczewskiego w sprawie ustalenia na dany rok wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów 

oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdów z drogi. 

12. W przypadku wydania pojazdu bez wcześniejszego uiszczenia opłaty za usunięcie i parkowanie 

pojazdu,  o którym mowa w ust. 10 lit. b), Wykonawca jest zobowiązany: 

a) wypełnić formularz „Potwierdzenie wydania pojazdu”, wg wzoru określonego przez 

Zamawiającego, ze szczególnym uwzględnieniem czytelności i kompletności wypełnienia 

danych w nim zawartych; 

b) przekazać osobie odbierającej pojazd kopię „Potwierdzenia wydania pojazdu”; 

c) niezwłocznie przesłać do Zamawiającego wypełniony i podpisany oryginał formularza  

„Potwierdzenie wydania pojazdu” do Zamawiającego, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia 

wydania dokumentu, w celu podjęcia czynności egzekucyjnych należnych opłat – w razie ich 

niezaksięgowania i nieuiszczenia. 

13. Wykonawca obowiązany jest odmówić wydania pojazdu osobie uprawnionej w przypadku 

niespełnienia wymogów stanowiących podstawę wydania pojazdu z parkingu. 

14. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia 

Wykonawca nie później niż trzeciego dnia od upływu tego terminu powiadamia pisemnie 

Zamawiającego oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu o jego nieodebraniu. 

15. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie do 7 dnia każdego miesiąca wykaz: 

a) pojazdów usuniętych w poprzednim miesiącu ze wskazaniem w szczególności marki, numeru 

rejestracyjnego, daty usunięcia i daty odbioru pojazdu oraz  

b) wszystkich pojazdów przechowywanych na parkingu i wydanych w poprzednim miesiącu ze 

wskazaniem dodatkowo składników wynagrodzenia za poprzedni miesiąc. 

16. Do wykazu, o którym mowa w ust. 15 lit. a Wykonawca dołącza: 

a) kopie dyspozycji usunięcia każdego pojazdu, 

c) kopie zezwolenia na odbiór pojazdu, wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję 

usunięcia pojazdu – jeżeli było wymagane, 
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d) dowody wniesionych opłat – w przypadku, w którym umieszczenie pojazdu na parkingu 

następuje do czasu uiszczenia opłaty za jego usuniecie i parkowanie, zgodnie z art. 5c ustawy, 

a w pozostałych przypadkach - jeżeli zostały wniesione, 

e) potwierdzenie wydania pojazdu – w przypadku, w którym umieszczenie pojazdu na parkingu 

nie następuje do czasu uiszczenia opłaty za jego usuniecie i parkowanie i opłata nie została 

wniesiona przed odebraniem pojazdu z parkingu, 

f) inne dokumenty związane z usunięciem pojazdu i jego wydaniem – w razie wydania pojazdu. 

17. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie całodobowej łączności przy użyciu telefonów 

stacjonarnych lub komórkowych w celu umożliwienia przekazywania dyspozycji w każdym 

momencie świadczenia usług. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji związanej z usuwaniem 

i przechowywaniem pojazdów, w szczególności do ewidencji usuniętych i przechowywanych 

pojazdów oraz udostępniania w każdym czasie na potrzeby Zamawiającego danych dotyczących 

ilości, rodzaju i czasu przechowywania pojazdów. 

19. Wykonawca jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia przechowywanego na parkingu 

pojazdu, jego wyposażenia i ładunku, w sposób wykluczający ich uszkodzenie, dewastację lub 

utratę, przechowywania ich z taką starannością, aby nie straciły one na wartości, do chwili odbioru 

pojazdu, przemieszczenia lub demontażu.  

20. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) zgłaszania niezwłocznie wszelkich zmian dotyczących prowadzonej działalności w zakresie 

objętym umową, 

b) przedkładania na każde wezwanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających:  

 prawo Wykonawcy do dysponowania pojazdami wykorzystywanymi do realizacji 

przedmiotu umowy, kopie dowodów rejestracyjnych wraz z aktualnym badaniem 

technicznym oraz aktualną polisą OC pojazdu, 

 prawo Wykonawcy do dysponowania terenem, na którym usytuowany jest parking 

strzeżony,  

 aktualność zawartego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy.  

21. Po upływie terminu trwania umowy w przypadku wyłonienia innego wykonawcy, Wykonawca 

dotychczas świadczący usługi na rzecz Powiatu Tczewskiego zobowiązany jest do 

przetransportowania wszystkich pojazdów znajdujących się na jego parkingu do miejsca wskazanego 

przez Zamawiającego w ramach obowiązującej umowy - w terminie do 14 dni od daty wydania 

odpowiedniej dyspozycji przez Zamawiającego.  

 

 

§ 4 

PERSONEL WYKONAWCY  

 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę przez 

okres realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują 

czynności w zakresie prac fizycznych składających się na usługę objętą przedmiotem zamówienia 

(kierowców pojazdów holujących pojazdy i osoby dozorujące parking).  

2. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

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

w szczególności do:  
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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 ust. 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, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy;  

b) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię, opcjonalnie: 

 dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,  

 zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

 zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z RODO (tj. w szczególności bez adresów i numerów PESEL pracowników). Imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

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

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję 

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w §12.  

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

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

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

czynności.  

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

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że wszyscy pracownicy realizujący przedmiot umowy po stronie 

Wykonawcy zostali przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych. 

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie pracowników oraz za ich 

bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy. 
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§ 5 

PODWYKONAWCY 

 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie/przy udziale podwykonawców następujące 

części zamówienia*: 

a) w zakresie …………….., 

b) w zakresie ……………... 

*treść umowy zostanie uzupełniona zgodnie z ofertą wykonawcy. 

2. W przypadku powierzenia realizacji usługi podwykonawcy w trakcie wykonywania zamówienia, 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o tym fakcie, podając nazwy, dane kontaktowe oraz 

przedstawicieli podwykonawców, zaangażowanych w taką usługę.  

3. Wykonywanie części zamówienia przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli, 

pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się oni posłużyli, jak za swoje 

własne. 

4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powołał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca będzie 

zobowiązany do wykazania iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług podwykonawcy, Wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy. 

 

§ 6 

ELEKTROMOBILNOŚĆ 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych (dalej: „ustawa o elektromobilności”), 

w szczególności z art. 68 ust. 3 tej ustawy, nakładającym na jednostki samorządu terytorialnego 

obowiązek zlecania zadań publicznych podmiotowi, którego udział pojazdów elektrycznych lub 

pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego 

zadania wynosi co najmniej 10%. 

2. Wykonawca, począwszy od dnia podpisania umowy, ma obowiązek wykonywać zadanie publiczne 

objęte niniejszą umową zapewniając wykorzystanie pojazdów elektrycznych lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu tego zadania 

na poziomie wymaganym przez przepisy ustawy o elektromobilności, z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian ustawy. W związku z powyższym, przed podpisaniem niniejszej umowy, 

Wykonawca przedłożył pisemne oświadczenie o spełnianiu wymogów o elektromobilności 

(załącznik nr …. do umowy). 

3. Przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 

weryfikacji spełnienia ww. wymogu w sposób wybrany przez Zamawiającego, w szczególności 

poprzez żądanie okazania pojazdów. 

4. W przypadku stwierdzenia niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa 

w ust. 2, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie spełnia wymogu określonego w ustawie 

o elektromobilności, co spowoduje wygaśnięcie umowy na podstawie art. 76 ustawy 

o elektromobilności. W takim przypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej 

winy Wykonawcy i nie będą mu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 
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§ 7 

UBEZPIECZENIE 

 

1. Wykonawca przed zawarciem niniejszej umowy obowiązany jest okazać Zamawiającemu oryginał 

i dostarczyć kopię polisy ubezpieczeniowej obejmującej swym zakresem ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej przez Wykonawcę działalności gospodarczej 

obejmującej usuwanie i parkowanie pojazdów. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż 

100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100).  

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, 

w okresie realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia do Zamawiającego potwierdzonego za 

zgodność z oryginałem przedłużenia polisy (lub nowej polisy) bez konieczności wezwania 

Zamawiającego (w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniej polisy). 

 

 

§ 8 

OŚWIADCZENIA STRON 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami świadczenia usług stanowiących przedmiot 

niniejszej umowy i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz że ponosi pełną odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

2. Zamawiający oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i niematerialne 

powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę.  

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur, o których mowa w § 7, w zakresie 

niniejszej umowy, bez podpisu Zamawiającego.  

 

 

§ 9 

NADZÓR/KONTROLA 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli w zakresie prawidłowości świadczenia 

przez Wykonawcę usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy, w szczególności do kontrolowania 

wymaganej umową dokumentacji oraz prawidłowości jej prowadzenia, posiadanego sprzętu i urządzeń 

wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu umowy oraz warunków przechowywania pojazdów, 

sprzętu i urządzeń na parkingu oraz w zakresie, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy. 

 

 

§ 10 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Za usunięcie lub przemieszczenie pojazdu z drogi - Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, 

w zależności od jego rodzaju i dopuszczalnej masy całkowitej, w wysokości zgodniej z niżej 

wymienionymi stawkami:  

a) za rower lub motorower netto …………….. zł (słownie złotych: ………………………….  

../100) + ….. % VAT, co daje ….............. zł brutto (słownie złotych: …............................ ../100); 

b) za motocykl netto …………….. zł (słownie złotych: ………………… ../100) + ….. % VAT, co 

daje …................. zł brutto (słownie złotych: ….......................... ../100); 
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c) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t netto …………. zł (słownie złotych: 

…………………… ../100) + ….. % VAT, co daje …................ zł brutto (słownie złotych: 

….......................... ../100);  

d) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t netto ………….. zł (słownie 

złotych: …………….. ../100) + ….. % VAT, co daje …................ zł brutto (słownie 

złotych:…..................... ../100); 

e) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t netto ………….. zł (słownie 

złotych: ………….… ../100) + ….. % VAT, co daje …................. zł brutto (słownie złotych 

….................... ../100);  

f) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t netto …………... zł (słownie złotych: 

………………. ../100) + ….. % VAT, co daje …............. zł brutto (słownie złotych: 

….................... ../100);  

g) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne netto ………….. zł (słownie złotych: 

………………… ../100) + ….. % VAT, co daje …................. zł brutto (słownie złotych 

…......................... ../100); 

h) za hulajnogę elektryczną lub urządzenie transportu samochodowego netto ………….. zł (słownie 

złotych: ……………… ../100) + ….. % VAT, co daje ….............. zł brutto (słownie złotych 

…..................... ../100). 

2. W przypadku odstąpienia od czynności usunięcia pojazdu z drogi, jeżeli przed wydaniem dyspozycji 

usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia - Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie w zależności od jego rodzaju i dopuszczalnej masy całkowitej, zgodnie z 

niżej wymienionymi stawkami:  

a) za rower lub motorower netto ………….. zł (słownie złotych: …………………… ../100) + ….. 

% VAT, co daje …................. zł brutto (słownie złotych….......................... ../100); 

b) za motocykl netto ………….. zł (słownie złotych: ……………………… ../100) + ….. % VAT, 

co daje …................. zł brutto (słownie złotych ….......................... ../100); 

c) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t netto ……….. zł (słownie złotych: 

…………………...……… ../100) + ….. % VAT, co daje …................. zł brutto (słownie złotych 

….......................... ../100);  

d) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t netto …………….. zł 

(słownie złotych: ………………… ../100) + ….. % VAT, co daje …............ zł brutto (słownie 

złotych …................... ../100); 

e) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t netto …………….. zł (słownie 

złotych: …………………………… ../100) + ….. % VAT, co daje …............. zł brutto (słownie 

złotych …...................... ../100);  

f) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t netto ………….. zł (słownie złotych: 

………………… ../100) + ….. % VAT, co daje …............ zł brutto (słownie złotych 

…................... ../100);  

g) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne netto …………. zł (słownie złotych: 

………………………..… ../100) + ….. % VAT, co daje …................. zł brutto (słownie złotych 

….......................... ../100). 

h) za hulajnogę elektryczną lub urządzenie transportu samochodowego netto ………….. zł (słownie 

złotych: …………………………… ../100) + ….. % VAT, co daje …............. zł brutto (słownie 

złotych…..........................). 

3. W okresie pierwszych 7 dni od dnia usunięcia pojazdu i umieszczenia go na strzeżonym parkingu - 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za parkowanie pojazdu, za każdą rozpoczętą dobę 
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przechowywania pojazdu, w zależności od rodzaju pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej, zgodnie 

z niżej wymienionymi stawkami:  

a) za lub motorower netto …………….. zł (słownie złotych: ………………………… ../100) + ….. 

% VAT, co daje …................. zł brutto (słownie złotych….......................... ../100); 

b) za motocykl netto …………….. zł (słownie złotych: ……………………… ../100) + ….. % 

VAT, co daje …................. zł brutto (słownie złotych ….......................... ../100); 

c) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t netto …….. zł (słownie złotych: 

……………… ../100) + ….. % VAT, co daje …................. zł brutto (słownie złotych 

….......................... ../100); 

d) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t netto …………….. zł 

(słownie złotych: ………………… ../100) + ….. % VAT, co daje …............ zł brutto (słownie 

złotych …................... ../100); 

e) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t netto …………….. zł (słownie 

złotych: ……………… ../100) + ….. % VAT, co daje …............ zł brutto (słownie złotych 

…...................... ../100);  

f) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t netto ………….. zł (słownie złotych: 

……………… ../100) + ….. % VAT, co daje …............ zł brutto (słownie złotych 

…...................... ../100); 

g) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne netto …………. zł (słownie złotych: 

……………… ../100) + ….. % VAT, co daje …................. zł brutto (słownie złotych 

….......................... ../100); 

h) za hulajnogę elektryczną lub urządzenie transportu samochodowego netto ………….. zł (słownie 

złotych: ……………… ../100) + ….. % VAT, co daje …............. zł brutto (słownie złotych: 

………………….). 

4. Poczynając od 8 dnia parkowania pojazdu - Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za parkowanie 

pojazdu, za każdą rozpoczętą dobę przechowywania pojazdu, w zależności od rodzaju pojazdu 

i dopuszczalnej masy całkowitej, zgodnie z niżej wymienionymi stawkami:  

a) za lub motorower netto …………….. zł (słownie złotych: ………………………… ../100) + ….. 

% VAT, co daje …................. zł brutto (słownie złotych….......................... ../100); 

b) za motocykl netto …………….. zł (słownie złotych: ……………………… ../100) + ….. % 

VAT, co daje …................. zł brutto (słownie złotych ….......................... ../100); 

c) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t netto ……….. zł (słownie złotych: 

…………… ../100) + ….. % VAT, co daje …................. zł brutto (słownie złotych 

….......................... ../100); 

d) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t netto …………….. zł 

(słownie złotych: ……………… ../100) + ….. % VAT, co daje …............. zł brutto (słownie 

złotych …...................... ../100); 

e) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t netto ………….. zł (słownie 

złotych: ……………… ../100) + ….. % VAT, co daje …............ zł brutto (słownie złotych 

…....................... ../100);  

f) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t netto ………….. zł (słownie złotych: 

……………… ../100) + ….. % VAT, co daje …........... zł brutto (słownie złotych 

…...................... ../100); 

g) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne netto ………. zł (słownie złotych: 

………………… ../100) + ….. % VAT, co daje …................. zł brutto (słownie złotych 

….......................... ../100); 
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h) za hulajnogę elektryczną lub urządzenie transportu samochodowego netto ………….. zł (słownie 

złotych: ……………… ../100) + ….. % VAT, co daje …............ zł brutto (słownie złotych: 

………………….). 

5. Za wykonanie dyspozycji przemieszczenia pojazdu, który został umieszczony na parkingu 

strzeżonym w inne wskazane miejsce,  a w szczególności na wskazany przez Zamawiającego inny 

parking albo do stacji demontażu pojazdów lub miejsca sprzedaży, o której mowa w § 1 ust. 3 - 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w następującej wysokości: 

a) za lub motorower netto …………….. zł (słownie złotych: ……………………… ../100) + ….. % 

VAT, co daje …................. zł brutto (słownie złotych….......................... ../100); 

b) za motocykl netto …………….. zł (słownie złotych: …………………… ../100) + ….. % VAT, 

co daje …................. zł brutto (słownie złotych ….......................... ../100); 

c) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t netto …….. zł (słownie złotych: 

……………… ../100) + ….. % VAT, co daje …................. zł brutto (słownie złotych 

….......................... ../100); 

d) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t netto …………….. zł 

(słownie złotych: ……………… ../100) + ….. % VAT, co daje …............ zł brutto (słownie 

złotych …..................... ../100); 

e) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t netto …………….. zł (słownie 

złotych: …………… ../100) + ….. % VAT, co daje …............ zł brutto (słownie złotych 

…......................... ../100);  

f) za pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t netto ………….. zł (słownie złotych: 

……………… ../100) + ….. % VAT, co daje …............ zł brutto (słownie złotych 

…....................... ../100); 

g) za pojazd przewożący materiały niebezpieczne netto …………. zł (słownie złotych: 

………………… ../100) + ….. % VAT, co daje …................ zł brutto (słownie złotych 

….......................... ../100); 

za hulajnogę elektryczną lub urządzenie transportu samochodowego netto ………….. zł (słownie 

złotych: ……………… ../100) + ….. % VAT, co daje …............. zł brutto (słownie złotych: 

………………….) 

6. Za wykonanie dyspozycji przetransportowania wszystkich pojazdów znajdujących się na parkingu 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego po upływie terminu trwania umowy, o której mowa 

w § 3 ust. 21 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50% stawek, o których mowa 

w ust.1. 

7. Należność wynikająca z faktury VAT płatna będzie przez Zamawiającego w terminie do ……* od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę 

w terminie do 7 dni po upływie każdego miesiąca świadczenia przez Wykonawcę usługi usunięcia 

i parkowania pojazdów i będzie obejmowała należności związane z usunięciem i parkowaniem 

pojazdów w poprzednim miesiącu.  Płatność nastąpi z rachunku bankowego Powiatu Tczewskiego, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ...........……………………………..…………... 

*treść umowy zostanie uzupełniona zgodnie z ofertą wykonawcy 

8. Wykonawca wystawi fakturę na: Powiat Tczewski, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew, NIP: 

5932140707.  

9. Podstawą do wystawienia faktury będzie dostarczenie do Zamawiającego dokumentacji związanej 

z usuniętymi w poprzednim miesiącu pojazdami, stanowiącymi załącznik do wykazu usuniętych 

pojazdów w poprzednim miesiącu, o których mowa w par. 3 ust. 15 i 16. 

10. Za dzień zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku bankowego Powiatu Tczewskiego.  

11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności 

względem Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.  



 

 

POWIAT TCZEWSKI 

Starostwo Powiatowe w Tczewie  

ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew    
tel./faks  (58) 77 34 800 / (58) 77 34 803          

starostwo@powiat.tczew.pl            
 

  
 

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych                                       
w przypadkach, o których mowa w art. 130a ust. 1-2 ustawy Prawo o ruchu drogowym 

                                                                               ZP.272.4.2023                                                                               str. 45                                           

12. Poszczególne stawki wwynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 6, są stawkami 

ryczałtowymi i obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem niniejszej umowy w zakresie 

danej usługi. 

13. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczki ani zadatku. 

14. Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona Wykonawcy nie przekroczy kwoty: ……………….. zł, 

jaką Zamawiający przeznaczy na sfinansowanie zamówienia przez cały okres jego realizacji. 

 

§ 11 

KARY UMOWNE 

 

1. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych (brutto): 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 50 % ceny ofertowej; 

b) za wypowiedzenie umowy o którym mowa w § 15 niniejszej umowy - Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 % ceny ofertowej; 

c) za niewykonanie dyspozycji Zamawiającego w zakresie przemieszczenia w terminie 3 dni 

roboczych pojazdu, który został umieszczony na parkingu strzeżonym w inne wskazane 

miejsce,  a w szczególności na wskazany przez starostę inny parking albo do stacji demontażu 

pojazdów lub miejsca sprzedaży, o której mowa w  § 1 ust. 3 - Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki;  

d) za niewykonanie obowiązku przesłania do Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia wydania 

pojazdu z parkingu bez wcześniejszego wniesienia opłaty za usunięcie i parkowanie formularza  

„Potwierdzenie wydania pojazdu”, o którym mowa w § 3 ust. 12 lit c - Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki; 

e) za niewykonanie w terminie nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu 3 miesięcy od dnia 

usunięcia pojazdu z drogi obowiązku powiadomienia Zamawiającego o nieodebraniu pojazdu 

z parkingu, o którym mowa w § 3 ust. 14 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki; 

f) za niewykonanie obowiązku przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dnia każdego 

miesiąca wykazu pojazdów usuniętych w poprzednim miesiącu i aktualnie przechowywanych na 

parkingu,  o którym mowa w § 3 ust. 15 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki; 

g) za niewykonanie obowiązku przetransportowania po zakończeniu umowy w terminie 14 dni 

wszystkich pojazdów znajdujących się na parkingu do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 21 - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną za każdy pojazd w wysokości wynikającej ze stawek określonych w § 10 ust.1, za 

każdy rozpoczęty tydzień zwłoki;   

h) za nieprzedłużenie polisy OC lub nie przedłożenie nowej, o której mowa w § 7 – Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie tej 

okoliczności; 

i) za stwierdzenie zatrudnienia przez Wykonawcę pracownika lub pracowników zatrudnionego/ych 

niezgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 4 – w wysokości 5 000,00 zł za każdorazowe 

stwierdzenie tej okoliczności; 

j) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

w przypadku zwiększenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o których mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo 
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Zamówień Publicznych, w wysokości 1% brutto całkowitej wartości zamówienia za każdy 

ujawniony przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia. 

2. Łączna wysokość kar umownych zaistniałych w ust. 1 nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia 

umownego brutto.  

3. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez 

Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego 

Wykonawcy bez dodatkowych wezwań do zapłaty. 

 

 

§ 12 

POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Administratorem zbioru danych osobowych „Wykaz pojazdów usuniętych” jest Zamawiający. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy na podstawie art. 28 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) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), 

zwanego dalej „rozporządzeniem”, przetwarzanie danych osobowych w związku z zawarciem przez 

Strony niniejszej umowy w zakresie wykonywania usługi usuwania (przemieszczania) pojazdów 

z dróg publicznych oraz stref zamieszkania i stref ruchu (zwanych w dalszej części umowy – 

drogami) na terenie powiatu tczewskiego oraz usługi przechowywania pojazdów na parkingu 

strzeżonym. 

3. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zbiorze: Wykaz pojazdów 

usuniętych, który obejmuje następujące dane osobowe: dane pojazdu (marka, nr rejestracyjny, 

nr identyfikacyjny nadwozia, podwozia), dane właściciela (imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

numer rachunku bankowego). 

4. Przetwarzanie dotyczy danych zwykłych. 

5. Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe następujących kategorii osób: właściciele pojazdów, 

których auta zostały usunięte z drogi. 

6. Przetwarzanie będzie dotyczyło następujących operacji: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowanie, udostępnianie oraz usuwanie danych osobowych. 

7. Przetwarzanie będzie odbywało się w formie papierowej oraz przy użyciu systemów 

informatycznych. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia i chroniło prawa 

osób, których dane dotyczą.  

9. Wykonawca zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający wymogom rozporządzenia i ryzyku 

naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane są przetwarzane w zbiorze danych 

osobowych „Wykaz pojazdów usuniętych”,  o których mowa w art. 32 ust. 1 - 4 rozporządzenia. 

10. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym 

personelem, umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie czynności objętych niniejszą umową, 

w tym należytymi zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z przepisami rozporządzenia.  

11. Wykonawca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego – 

co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej – chyba, że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa 
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członkowskiego, któremu podlega Wykonawca;  

w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo na to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny 

interes społeczny. Udokumentowanym poleceniem Zamawiającego są postanowienia niniejszej 

umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego, jeżeli jego zdaniem 

wydane mu polecenie stanowi naruszenie przepisów rozporządzenia lub innych przepisów unijnych 

lub państwa członkowskiego o ochronie danych. 

13. Wykonawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom świadczącym usługi na 

jego rzecz, w związku z realizacją umowy, pod warunkiem niewyrażenia sprzeciwu przez 

Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia informacji o zamiarze powierzenia 

przetwarzania danych osobowych do Zamawiającego i pod warunkiem, że Wykonawca zawrze 

z podmiotem, któremu powierzy przetwarzanie danych osobowych, umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych w kształcie zasadniczo zgodnym z postanowieniami niniejszego 

paragrafu oraz zasadami przewidzianymi w art. 28 rozporządzenia. 

14. Zakres danych powierzonych przez Wykonawcę podmiotom, o których mowa w ust. 13, powinien 

być adekwatny do celu powierzenia oraz każdorazowo dostosowany przez Wykonawcę, przy czym 

nie może być szerszy niż zakres danych przekazanych przez Zamawiającego. 

15. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz podmiotów, o których mowa w ust. 13, za każdym 

razem, gdy takie powierzenie przetwarzania danych osobowych nastąpi. 

16. Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Zamawiającemu 

wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 rozporządzenia. 

17. Biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Zamawiającemu  poprzez 

odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania 

osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III 

rozporządzenia. 

18. Wykonawca może przetwarzać dane przekazane przez Zamawiającego wyłącznie w zakresie oraz 

w celu wykonania umowy, a także wyłącznie w okresie jej obowiązywania, z zastrzeżeniem, iż 

w przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy niezwłocznie,  ale nie później niż w terminie do 5 dni 

kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu 

powierzone oraz skutecznie usunąć wszelkie kopie pozostające w jego dyspozycji (chyba, że prawo 

Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych). 

19. Wykonawca uprawniony jest do wydawania pisemnych upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych swoim pracownikom i osobom, przy pomocy których realizuje niniejszą umowę, zgodnie 

z art. 29 rozporządzenia. Wykonawca jest zobowiązany do okazywania przedmiotowych 

upoważnień niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca zapewnia, by osoby 

upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by 

podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.  

20. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 rozporządzenia. 

21. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o: 

a) wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym 

użyciu oraz naruszeniu ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania, co 

oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem 

zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego 

dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób 

przetwarzanych; oraz naruszeniu obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych 
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powierzonych do przetwarzania niniejszą umową. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie 

elementy określone w art. 33 ust. 3 rozporządzenia oraz informacje umożliwiające określenie, 

czy naruszenie skutkuje wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych 

i musi być przesłane niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin od faktu zauważenia 

naruszenia) za pomocą poczty elektronicznej na adres inspektor@powiat.tczew.pl. Wykonawca 

jest zobowiązany także do przeprowadzenia wstępnej oceny naruszenia praw i wolności osób, 

których dane dotyczą i przekazania wyników tej oceny do Zamawiającego w ciągu 36 godzin 

od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych, a także 

przekazania Zamawiającemu – na jego żądanie – wszystkich informacji niezbędnych 

do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 2 rozporządzenia w ciągu 

48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych; 

b) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych prowadzonych w szczególności przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, urzędami nadzorczymi, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem; 

c) wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania 

danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń; 

d) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się 

jednocześnie od odpowiedzi na żądanie. Wykonawca przesyła Zamawiającemu projekt 

udzielenia odpowiedzi na to żądanie. Jeśli Zamawiający nie wniesie uwag do przygotowanej 

odpowiedzi w terminie 7 dni od daty jej otrzymania, Wykonawca będzie uprawniony do 

wysłania odpowiedzi do osoby, której dane dotyczą, z zachowaniem terminów określonych 

w art. 12 rozporządzenia. 

22. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania Zamawiającemu, na każde jego żądane, informacji na 

temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

23. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotom przez niego upoważnionym, w miejscach, 

w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie audytów lub kontroli zgodności 

przetwarzania powierzonych danych osobowych z niniejszą umową, z rozporządzeniem, ustawą 

o ochronie danych osobowych lub z innymi przepisami prawa w zakresie zgodności z ochroną 

danych. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi 

kontrolowanemu co najmniej 5 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem kontroli. 

24. Wykonawca zobowiązuje się zastosować się do zaleceń dotyczących poprawy jakości 

zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku 

kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego lub przez podmioty przez niego upoważnione, 

w terminach określonych przez Zamawiającego. 

25. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, 

gdy: 

a) organy administracji państwowej, organy ścigania lub sądy stwierdzą,  że Wykonawca  rażąco 

naruszył zasady przetwarzania danych osobowych, lub 

b) w wyniku kontroli, o których mowa w ust. 21 pkt c) lub w ust. 23 niniejszego paragrafu, 

Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca rażąco naruszył zasady przetwarzania danych 

osobowych.  

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy 

rozporządzenia, Kodeksu cywilnego,  ustawy o ochronie danych osobowych. 

27. Bez uszczerbku dla art. 82, 83 i 84 rozporządzenia, jeżeli Wykonawca naruszy rozporządzenie przy 

określaniu celów i sposobów przetwarzania, uznaje się go za administratora w odniesieniu do tego 

przetwarzania. 

mailto:inspektor@powiat.tczew.pl
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28. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich jak i wobec Zamawiającego, za 

szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem rozporządzenia i innych przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego, dotyczącego ochrony danych osobowych oraz za przetwarzanie 

powierzonych do przetwarzania danych osobowych niezgodnie z umową.  

29. Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 13 nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków 

ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wypełnienie obowiązków tego 

innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na pierwotnym podmiocie przetwarzającym. 

W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą 

w sytuacji, gdy na skutek naruszenia postanowień niniejszego paragrafu lub przepisów prawa przez 

Wykonawcę, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty administracyjnych kar pieniężnych albo 

kar umownych lub odszkodowań osobom trzecim. 

30. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników i innych osób przy pomocy, 

których przetwarza powierzone mu dane osobowe, jak za własne działanie i zaniechanie. 

 

 

§ 13 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Na podstawie 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 4 maja 2016), dalej zwanego 

rozporządzeniem, Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:  

a) administratorem danych osobowych jest Powiat Tczewski, reprezentowany przez Starostę 

Tczewskiego z siedzibą w Tczewie przy ul. Piaskowej 2; 

b) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: inspektor@powiat.tczew.pl lub listownie na adres: 

Inspektor Ochrony Danych, Starostwo Powiatowe w Tczewie, ul. Piaskowa 2, 83-110 Tczew; 

c) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i e rozporządzenia w związku 

z realizacją umowy lub też w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz ustalenia, 

dochodzenia i obrony przed roszczeniami, jak również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, tj. m.in. 

w celu archiwizacji, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

d) w związku z przetwarzaniem przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich 

sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia. 

Można również domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych ze względu na 

swoją szczególną sytuację, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 

rozporządzenia oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z postanowieniami art. 21 

rozporządzenia; 

e) pełna treść klauzuli jest dostępna na stronie www.bip.powiat.tczew.pl w zakładce Ochrona 

danych lub u Inspektora Ochrony Danych. 

2. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia, wobec osób od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, aby 

udostępnić je Powiatowi Tczewskiemu, w celach związanych z realizacją przedmiotowej umowy 

(w tym także w celach kontaktowych). 

 

mailto:inspektor@powiat.tczew.pl
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§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1.1 w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

1.2 jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp, 

b) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, 

układowe lub egzekucyjne, bądź rozwiązano firmę Wykonawcy; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 

Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że 

Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej; 

d) kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowiązków umownych przekroczą 40 

% wynagrodzenia umownego.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a) Zamawiający odstępuje od umowy w części, 

której zmiana dotyczy. 

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać będzie 

uzasadnienie.  

 

§ 15 

WYPOWIEDZENIE UMOWY 

 

1. Zamawiający ma możliwość natychmiastowego wypowiedzenia niniejszej umowy w sytuacji 

nienależytego wykonywania powierzonych Wykonawcy obowiązków.  

2. Wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w 

przypadku co najmniej dwukrotnego poważnego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków 

związanych z usuwaniem (przemieszczaniem) pojazdów oraz z przechowywaniem pojazdów na 

parkingu strzeżonym.  

3. Za poważne naruszenie takich obowiązków można uznać nieusunięcie zgłoszonego do usunięcia 

pojazdu zgodnie z otrzymaną dyspozycją wydaną przez uprawniony podmiot lub uszkodzenie 

pojazdu w trakcie transportu lub w okresie przechowywania usuniętego pojazdu na strzeżonym 

parkingu z winy Wykonawcy.  

 

§ 16 

ZMIANY UMOWY 

 

1. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Ze względu na to, iż umowa zostaje zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, wprowadza się 

następujące zasady zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 

a) w przypadku zwiększenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
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o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie Wykonawcy, określone w § 7 może 

zostać zwiększone o odpowiednią wysokość wynikającą z wprowadzenia przez ustawodawcę 

podwyższonej wysokości wynagrodzenia minimalnego, pod warunkiem, że Wykonawca 

udowodni rzeczywisty wpływ tej zmiany na wysokość wynagrodzenia należnego zatrudnianym 

przez niego pracownikom lub osobom świadczącym na jego rzecz określone usługi; 

b) w przypadku zwiększenia obciążeń Wykonawcy związanych z wprowadzeniem przez 

ustawodawcę zmian w zasadach naliczania składek na ubezpieczenie społeczne i/lub na 

ubezpieczenie zdrowotne, wynagrodzenie określone w § 7 może zostać zwiększone 

o odpowiednią wysokość, wynikającą z wprowadzonych przez ustawodawcę zwiększonych 

wartości tych obciążeń, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni wpływ tych zmian na 

wynagrodzenie swoich pracowników lub osób świadczących na jego rzecz określone usługi; 

c) w przypadku zwiększenia obciążeń Wykonawcy związanych z wprowadzeniem przez 

ustawodawcę zmian w wysokości stawek podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego 

, wynagrodzenie określone w § 7 może zostać zwiększone o odpowiednią wysokość, wynikającą 

z wprowadzonych przez ustawodawcę zwiększonych wartości tych obciążeń, pod warunkiem, że 

Wykonawca udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia; 

d) w przypadku zwiększenia obciążeń Wykonawcy związanych z wprowadzeniem przez 

ustawodawcę zmian w zasadach gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572), wynagrodzenie określone w § 7 

może zostać zwiększone o odpowiednią wysokość, wynikającą z wprowadzonych przez 

ustawodawcę zwiększonych wartości tych obciążeń, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni 

wpływ tych zmian na koszty wykonania zamówienia. 

3. Ze względu na to, iż umowa zostaje zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, wprowadza się 

następujące zasady zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy:  

a) w przypadku wzrostu lub spadku cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia w wysokości 20% lub wyższej, strony umowy uprawnione są do żądania zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy określonego w § 7, w wysokości odpowiadającej 

poziomowi zmiany cen materiałów lub kosztów; 

b) ustalenie zmian w zakresie cen materiałów lub kosztów następować będzie na podstawie 

wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego; 

c) w przypadku wzrostu cen materiałów lub kosztów i żądania zmiany wynagrodzenia przez 

Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania bezpośredniego wpływu wzrostu 

cen lub kosztów (np. cen paliwa) na koszt wykonania zadania;  

d) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia ustala się 

do wysokości 30% względem wynagrodzenia określonego w § 7. 

4. Każda zmiana wysokości wynagrodzenia, wymaga złożenia drugiej stronie pisemnego wniosku, 

w którym wykazany zostanie bezpośredni związek zmiany cen materiałów lub kosztów z realizacją 

przedmiotu zamówienia i z wysokością wynagrodzenia. 

5. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach: 

a) zgodnie art. 455 ust. 1 pkt 4 Ustawy – to jest wystąpienia okoliczności, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 

charakteru umowy a wzrost ceny spowodowanych każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% 

wartości pierwotnej umowy; 
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b) w trybie art. 455 ust. 2 Ustawy – bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, których łączna wartość zmian jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a 

zamiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy. 

6. Zmiany w umowie będą dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunków przez strony 

w drodze pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. W odpowiedzi na wniosek jednej 

ze stron, który powinien zawierać przynajmniej wskazanie zakresu proponowanych zmian oraz 

szczegółowego uzasadnienia ich wprowadzenia, druga strona powinna wskazać, czy zmiana umowy 

jest w jej ocenie możliwa i na jakich warunkach może nastąpić. 

 

 

§ 17 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem 

nieważności. 

2. Integralną część umowy stanowią:  

a) specyfikacja warunków zamówienia - załącznik nr 1,  

b) oferta Wykonawcy - załącznik nr 2, 

3. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, bez zgody 

Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 

5. Ewentualne spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy dla Zamawiającego i jeden 

dla Wykonawcy.  

7. Podpisy stron umowy: 

 

 

 

              ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA: 

  

 

 

 

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

 

 

 

 

              …………………………
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ZAŁĄCZNIK NR … 

do umowy nr WKD.032……2023 

 

................................................................  
 ( dane Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE 

dotyczące spełnienia wymogów art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych 

 

 

W związku z realizacją zadania pn. „Usługa usuwania (przemieszczania) pojazdów z dróg publicznych 

oraz stref zamieszkania i stref ruchu oraz przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów 

usuniętych z drogi w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym”, prowadzonego przez 

Powiat Tczewski oświadczam, co następuje (*zaznaczyć właściwe): 

 we flocie pojazdów samochodowych (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

– Prawo o ruchu drogowym) używanych przy realizacji przedmiotu zamówienia będziemy 

dysponować odpowiednim udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym, 

w momencie konieczności spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 

o elektromobilności i paliwach alternatywnych dot. udziałów pojazdów elektrycznych lub 

napędzanych gazem ziemnym w ramach wykonywania zadań publicznych zlecanych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego* 

 przy realizacji przedmiotu zamówienia nie zaistnieje potrzeba dysponowania pojazdami 

samochodowymi (w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym), stąd nie pojawia się konieczność spełnienia postanowień ustawy z dnia 11 stycznia 

2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych w ramach wykonywania zadań publicznych 

zlecanych przez jednostkę samorządu terytorialnego* 

 

UWAGA: Jeżeli łączna flota użytkowanych przy realizacji danego zadania publicznego pojazdów 

wynosi 4 lub mniej, nie ma potrzeby zapewnienia elektrycznych pojazdów 

 

              Podpisano 

                  

 

 

 
           ………………………………………… 

      (podpis osoby uprawnionej 

     do reprezentowania Wykonawcy) 
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