
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(FAKULTATYWNE NEGOCJACJE) 

ZAMAWIAJĄCY: 

Powiat Ostrołęcki, 07-410 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 5 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 

ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka     

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie przekraczającej 
progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) – dalej P.z.p. na usługi  polegające na: 

Zimowe utrzymanie dróg Powiatowych Powiatu Ostrołęckiego administrowanych przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Ostrołęce 

w podziale na części: 
CZĘŚĆ I -  Obwód Drogowo – Mostowy w Ostrołęce 
CZĘŚĆ II – Obwód Drogowo – Mostowy w Kadzidle  

CZĘŚĆ III – Obwód Drogowo – Mostowy w Myszyńcu  

 

 

 

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej firmy Open Nexus dostępnej 

pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/transakcja/422405  

Nr postępowania:   DT.252.I.2.2021    

 

 

 

 

 

Ostrołęka, luty  2021



 

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający:   Powiat Ostrołęcki  
Adres:                Plac Gen. J. Bema 5 
                           07-410 Ostrołęka  
NIP:                    758-23-59-776  
 
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce Adres:     ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
tel.:                     (29) 769-49-20 
faks:                     (29) 769-49-28 
e-mail:                 zdpo-ka@wp.pl 
adres strony internetowej:  www.zdp.ostroleka.pl  

Godziny pracy: 700-1500 od poniedziałku do piątku. 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne 
wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 
https://platformazakupowa.pl/transakcja/422405 

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej 
"RODO") informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 

z siedzibą przy ul. Lokalnej 2, 07-410 Ostrołęka (nr tel. 29 760-26-53), adres e-mail;    
zdpo-ka@wp.pl 

2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 
adresem e-mail:zdpo-ka@wp.pl      

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonym w trybie przetargu podstawowego. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.z.p. 

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

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy P.z.p., 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

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

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

dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie 
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do 
wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 
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szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego 
postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz 
jego załączników); 

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

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

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

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

10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z 
RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem 
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,   
00-193 Warszawa. 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2 
ustawy P.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".  

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 
negocjacji. 

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa 
w art. 3 ustawy P.z.p.   

4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 
6. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 
7. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy P.z.p.  
8.  Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których 

mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy P.z.p.  

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Ostrołęckiego administrowanych przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Ostrołęce w podziale na części: 

1) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 



 

 

− Utrzymanie przejezdności wyznaczonych dróg powiatowych poprzez odśnieżanie pługami. 
− Zmniejszenie śliskości dróg powiatowych poprzez posypywanie środkami chemicznymi i mate-

riałami uszorstniającymi. 
− Zamówienie dotyczy całego obszaru Powiatu Ostrołęckiego. Mapa terenu stanowi załącznik do 

SWZ. 

Łączna długość dróg do utrzymania wynosi  807,527 km, w tym dla:   
       
  CZĘŚĆ I:    Obwodu Drogowo – Mostowego w Ostrołęce     – 252,847 km 

Szacunkowa ilość godzin: 
− zwalczanie śliskości solarko - piaskarką - 100 godz. 
− odśnieżanie pługiem średnim – 75 godz.  

Materiał do ZUD: 
− mieszanka piasku z solą(30%) - 193 ton 
− piasek - 45 ton 
− NaCL(sól) - 30 ton 

 
   CZĘŚĆ II:   Obwodu Drogowo – Mostowego w Kadzidle      – 322,843 km 

Szacunkowa ilość godzin: 
− zwalczanie śliskości solarko - piaskarką - 300 godz. 
− odśnieżanie pługiem średnim - 250 godz. 
− odśnieżanie dróg równiarką – 10 godz. 

Materiał do ZUD: 
− mieszanka piasku z solą(30%) - 250 ton 
− piasek - 50 ton 
− NaCL(sól) - 20 ton 

 
    CZĘŚĆ III:  Obwodu Drogowo – Mostowego w Myszyńcu  – 231,837 km 
         Szacunkowa ilość godzin: 

− zwalczanie śliskości solarko - piaskarką - 210 godz. 
− odśnieżanie pługiem średnim - 160 godz. 
− odśnieżanie dróg równiarką – 10 godz. 

Materiał do ZUD: 
− mieszanka piasku z solą(30%) - 115 ton 
− piasek – 44 ton 
− NaCL(sól) - 15 ton 

  KAŻDA CZĘŚĆ STANOWI ODDZIELNE ZAMÓWIENIE   

Wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części. Jednemu Wykonawcy może zostać 
udzielone zamówienie na wszystkie części. 

2)  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera plan operacyjny ZUD, przedmiary ro-
bót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej 
SWZ. 

Wykonawca będzie realizował usługę wg poleceń wydawanych przez Kierowników poszczególnych 
Obwodów Drogowych w formie telefonicznej na poszczególne prace z ustaleniem terminu ich wy-
konania. 

(Uwaga! Przedmiary robót stanowią tylko podstawę informacyjną zgodnie z zapisami rozdziału 
XVIII opis sposobu obliczenia ceny) 

3)  Równoważność: 



 

 

Wszystkie wskazane w dokumentacji SWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozu-
mieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwa-
rantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienio-
nych dokumentach. 

4)  Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów nie-
zbędnych do zimowego utrzymania dróg. Materiały winny być składowane w taki sposób aby były 
właściwie przygotowane do użytku, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Materiały 
należy stosować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 
1960) w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach 
publicznych oraz ulicach i placach. 

5)  Pojazdy samochodowe używane do wykonania zimowego utrzymania dróg powinny być wypo-
sażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 110 ze zm.) odpowiadający wa-

runkom określonym w § 38 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 
2016 r., poz. 2022). Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza ob-
rys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 39 ww. rozporządzenia. 

6)  Pojazdy samochodowe i inny sprzęt oraz zastosowane materiały używane do wykonania zimo-
wego utrzymania dróg powinny spełniać wszelkie przepisy prawne w zakresie poruszania się na 
drodze i zapewnienia bezpieczeństwa osobom i pojazdom poruszającym się po drodze i w jej oto-
czeniu. 

7)  Wykonawca musi dysponować służbami dyżurnymi - całodobowo, które będą odpowiedzialne 
za przyjmowanie zleceń i przekazywanie meldunków o przejezdności dróg oraz musi zapewnić 
łączność telefoniczną z jednostkami sprzętowymi. 

8)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem usług wy-
nikającym z własnego zaniedbania lub na skutek niedostatecznego lub niezgodnego z obowiązują-
cymi przepisami, warunkami umowy wykonania robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg. 

9)  Wymagania, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP: 
Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w 
tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę w ilości niezbędnej do realizacji przedmiotu 
zamówienia. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane ze 
świadczeniem usług, czyli operatorów sprzętu  – jeżeli wykonanie tych czynności polega na wy-
konaniu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą wykonywane 
osobiście przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.  
 Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku pracy 
pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod 
jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do 
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. 
10) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 
spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP, oraz sankcji 
z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90620000-9, 90630000-2   
3. Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów 

elektronicznych. 
5.    Zamawiający  przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. (o łącznej  
      szacunkowej wartości zamówienia podstawowego tj. (440 000,00 zł). 

V. WIZJA LOKALNA 

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej 
lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji 
Zamawiającego. 

VI. PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).  
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia. 
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, 

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

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 65 dni.    

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 
zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego 
warunki udziału w postępowaniu. 

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

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

wynika to z odrębnych przepisów: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

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

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

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

5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów i 
oświadczeń złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. 



 

 

IX. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których 
zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 
1) w art. 108 ust. 1 ustawy P.z.p.; 
1.1. będącego osobą fizyczna, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  
b)   handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c)   o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z 

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

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

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

f)  pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  

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

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

1.2. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 
mowa w pkt 1.1;  

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

1.4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania sią o zamówienia publiczne;  
1.5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca 

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

1.6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy 
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 



 

 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

    2) Zamawiający przewiduje fakultatywne wykluczenie Wykonawcy przewidziane  w art. 
109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p. tj.: 

a) 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; 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy P.z.p.  

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 
WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 do SWZ; 

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

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach 
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 

4.  Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności 

rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o 
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1ustawy Pzp. 

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

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

XI. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach 
technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 



 

 

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

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy 
środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi - załącznik nr 4 do SWZ. 

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

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

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

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

 
XII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do 
oferty.  

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, 
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te 
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z 
którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

XIII. SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie 
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 
określonych w ustawie P.z.p., 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 2019 r. poz. 123 i 
730).  

2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p., podmiotowe środki 
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w 
postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, 
.rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.  

         Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze 
szczególnym wskazaniem na .pdf.  

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

         Wśród formatów  powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp 
.numbers .pages. Dokumenty złożone w tych plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.  

         Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem 
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym.  

         Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to 
maksymalnie 500MB. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują: 
1) Drogą elektroniczną za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij 

wiadomość do zamawiającego”.      
2) Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje 

się datę ich przekazania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została 
wysłana do zamawiającego.  

       3)  Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośred-
nictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfi-
kacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie 
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresa-
tem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednic-
twem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 

       4) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości 
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powia-
domień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.     

4. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na https://platformazakupowa.pl na 
stronie prowadzonego postępowania. Link do platformy dostępny jest również na stronie 
internetowej ZDP pod adresem https://www.zdp.ostroleka.pl w zakładce zamówienia publiczne.  

       1) Po wypełnieniu Formularza składania ofert i dołączeniu wszystkich wymaganych            
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.  

       2) Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznie podpisem            
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania  oferty za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na 
dokumentach przesyłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie 
podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz 
ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 
sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się 
odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.  

      3) Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku 
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że 
oferta została zaszyfrowana i złożona.   
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5. Rejestracja i korzystanie z Platformy: 
       Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w 

szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz 
innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu       
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie 
internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje . Korzystanie z 
Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 

       Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, akceptuje 
warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz zobowiązuje się, korzystając z 
Platformy, przestrzegać postanowień Regulaminu. 

6. Zgodnie z 67 ustawy P.z.p., Zamawiający, określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne 
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl  t.j: 

        1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 
2) 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, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie 
wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 

6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie 
UTF8, 

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas 
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Główne-
go Urzędu Miar. 

7. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
1) w zakresie proceduralnym: Krzysztof Tomczak , tel. 29 769-49-24; 
2) w zakresie merytorycznym: Izabela Kiernozek- Kierownik Działu Technicznego, tel.  

29 769-49-23     
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem 

przedmiotowego postępowania.  
9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
10.  Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 
treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania 
odpowiednio ofert.  

11.  Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 10, przedłuża termin 
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy 
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 10, zamawiający 
nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

12.  Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 11, nie wpływa na bieg terminu 
składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE 
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 
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1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 
3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.  
        Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 

1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ; 
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy); 
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa 

(jeżeli dotyczy).  
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, 
właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest 
umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z 
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 
innego właściwego rejestru.  

5. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi 
wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 

6. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. 

7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę 
powinien być czytelny. 

8. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), 
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być 
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa..  

9. Nie jest wymagane, aby Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia posiadał konto na platformie zakupowej https:/platformazakupowa.pl. Wykonawca, 
który nie posiada konta na platformie zakupowej, a złożył ofertę w postępowaniu powinien 
zweryfikować swój adres e-mail klikając w załącznik otrzymany w wiadomości e-mail 
potwierdzający złożenie oferty.   

10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca za pośrednictwem platformazakupowa.pl  
może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Sposób dokonania zmiany lub 
wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem jak 
wyżej. Zmiana oferty następuje poprzez wycofanie oferty oraz jej ponownym złożeniu. 

11. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzające umocowanie 
do reprezentowania, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 

12. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem i 
złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu. 

XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza 
Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.  

2. Cena ryczałtowa oferty brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy 
określonymi w niniejszej SWZ. Stawka podatku VAT w przedmiotowym postępowaniu wynosi 8%. 



 

 

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i 
wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 
6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie 

realizacji zamówienia. 
7. 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 (Dz. U. z 
2018 r. poz. 2174, z późn. 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 ofercie, o której mowa w ust. 1, wykonawca ma obowiązek: 
1) poinformowania zamawiającego na druku oferty, że obowiązek odprowadzenia podatku 

powstaje po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego. 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga wadium. 

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.03.2021 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 
ofertą wskazanego w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.  Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia 
przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 
ofertą. 

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

XVIII. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę: platformazakupowa.pl/transakcja/422405 do dnia 
17.02.2021 r. do godz.  10:00. 

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 
1) 3. Otwarcie ofert następ w dniu  17.02.2021 r. o godz. 10: 10  poprzez odszyfrowanie wczytanych 

na Platformie ofert. 
4. Najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego 

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

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

XIX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 



 

 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
oceny ofert: 
1) Cena (C) - waga kryterium  60%; 
2) Czas reakcji przystąpienia do wykonywania usługi  - waga kryterium  40%. 

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
1) Cena (C) - waga  60% 

cena najniższa brutto* 
C =     ------------------------------------------------   x 100 pkt x 60% 
             cena oferty ocenianej brutto 

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana 
przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w 
związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 
2)   Czas reakcji przystąpienia do wykonywania usługi  – waga 40%   

     - oferta o czasie reakcji do 1 godziny otrzyma 40 pkt. 
 

CZAS REAKCJI LICZBA PUNKTÓW 

do 1 godziny 40 pkt 

do 2 godzin 30 pkt 

do 3 godzin 15 pkt 

do 4 godzin 0 pkt 

 
W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu oferty pola określającego 
czas reakcji przystąpienia do wykonywania usługi albo zaoferowanie czasu dłuższego niż 
4 godziny, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje czas reakcji do 4 godzin i przyzna 
Wykonawcy 0 punktów w kryterium.  
W przypadku zaoferowania czasu reakcji krótszego niż 1 godzina Wykonawca otrzyma 40 

punktów w kryterium.  
3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. 
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 

Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru najkorzystniejszej oferty 
spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.  

XX. PROWADZENIE PROCEDURY WRAZ Z NEGOCJACJAMI 

1. Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy P.z.p.  
2. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji w pierwszym kroku zamawiający 

poinformuje równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, o wykonawcach: 
1) których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium 

oceny ofert i łącznej punktacji, 
2) których oferty zostały odrzucone,  
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 



 

 

3. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce, termin i sposób prowadzenia negocjacji 
oraz kryteria oceny ofert, w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia treści 
ofert. 

4. Prowadzone negocjacje mają poufny charakter. Żadna ze stron nie może, bez zgody drugiej 
strony, ujawniać informacji technicznych i handlowych związanych z negocjacjami. Zgoda jest 
udzielana w odniesieniu do konkretnych informacji i przed ich ujawnieniem. 

5. Po zakończeniu negocjacji z wszystkimi wykonawcami, zamawiający informuje o tym fakcie 
uczestników negocjacji oraz zaprasza ich do składania ofert dodatkowych. 

6. Zaproszenie do złożenia ofert dodatkowych będzie zawierać co najmniej: 
1) nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony 

internetowej prowadzonego postępowania; 
2) sposób i termin składania ofert dodatkowych oraz język lub języki, w jakich muszą one być 

sporządzone, oraz termin otwarcia tych ofert. 
7. Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty 

podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez zamawiającego w 
zaproszeniu do negocjacji.  

8. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w 
zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu.  

9. Oferta przestaje wiązać wykonawcę w zakresie, w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą 
korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu 
do negocjacji.  

10. Oferta dodatkowa, która jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert 
wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu, podlega odrzuceniu. 

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

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

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

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed 
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego 
wniesienie było wymagane) w wysokości i formie określonej w Rozdziale XXII SWZ. 

4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

6.    W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu kosztorysy  
       ofertowe. 

XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXIII. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY 



 

 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 
w zakresie uregulowanym w art. 454 ustawy P.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, 
stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. 

4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy 
pisemnej. 

XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi 
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody 
w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy P.z.p.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia 
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom 
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy P.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i 
Średnich Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy; 
4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. 

5.  Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie 
internetowej. 

6. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy 
P.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy 
z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej. 

10.  Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego 
dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia 
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając 
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 



 

 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z 
jej wniesieniem. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień 
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ 

Załącznik nr 1 Formularz Ofertowy 
Załącznik nr 2 
 
Załącznik nr 3 

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w  postępowaniu  

Załącznik nr 4 Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 
Wykonawcy  

Załącznik nr 5 Przedmiary robót  
Załącznik nr 6 
Załącznik nr 7 

Wzór umowy 
Plan operacyjny ZUD- dla całego Powiatu Ostrołęckiego 

Załącznik nr 8 Specyfikacje techniczne 
  

                                                                                                                   Zatwierdzam: 
                                                                                                                               DYREKTOR ZDP w Ostrołęce  

                                                                                                                              mgr inż. Grzegorz Artur Bakuła  

                                                                                                                   ................................................. 
                                                                                                                                                       (Kierownik Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                             Wzór - Załącznik nr 1 do SWZ 
 

OFERTA 
 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu podstawowego, 
zgodnie z ustawą z dnia 11września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U , poz. 2019 ze 
zm.) na zadanie pn.: 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Ostrołęckiego administrowanych przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
CZĘŚĆ……………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                                         

I. ZAMAWIAJĄCY: 

Zamawiający:   Powiat Ostrołęcki  
Adres:    Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
NIP:    758-23-59-776  

którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
Adres:     ul. Lokalna 2  
07-410 Ostrołęka  
tel.:     (29) 769-49-20 
faks:     (29) 769-49-28 
e-mail:    zdpo-ka@wp.pl 
adres strony internetowej:  www.zdp.ostroleka.pl 

II. WYKONAWCA: 

1. Pełna nazwa Wykonawcy(ów):  

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

2. Adres Wykonawcy(ów): 

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

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki 
cywilnej lub członków konsorcjum) 

 
3. NIP/ REGON Wykonawcy: 

………………………..………………………………………………………….……………….………………………… 
4. KRS/CEiDG:  

…………………..……………………………………………………………….………….…………………………… 
5. Numer tel., fax: 

……………………..……………………………………….………………………………………..………………… 
6. Adres poczty elektronicznej (e-mail): 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres wskazany w pkt 2):  

……………………………………………………………………….…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy(ów) i podpisująca ofertę: 

mailto:zdpo-ka@wp.pl
http://www.zdp.ostroleka.pl/


 

 

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

8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

III. CENA OFERTY: 

(całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmio-
tu zamówienia, zgodnie z niniejszą SWZ) 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia oferuję(emy) jego realizację za następującą 
cenę obliczoną zgodnie z wymogami pobranej od Zamawiającego Specyfikacji Warunków Zamówienia, to jest: 

Wartość brutto (z podatkiem VAT) – cyfrowo:  

słownie:  

 
IV. TERMIN REALIZACJI: 

Zobowiązujemy się do wykonania całości robót w terminie: 65 dni. 

 

V. OŚWIADCZENIA 

Ja, (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji  Wa-

runków Zamówienia. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń. 

3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji  Warunków Zamówienia. 

4. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji  Warunków Zamówie-

nia  przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą 

jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 19.03.2021 r. 

5. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY: 
a) sami*/przy udziale Podwykonawców* 

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

(zakres powierzonych robót, Nazwa Podwykonawcy ) 

b) wartość lub procentowa części zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub                          

podwykonawcom ………………………………………………………………………….….….………………… 

6. OŚWIADCZAMY, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz.1292 ze zm.) stanowimy *: 

a) mikroprzedsiębiorstwo, 

b) przedsiębiorstwo małe, 

c) przedsiębiorstwo średnie, 

d) przedsiębiorstwo duże  

7. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest na-

stępujący: 

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

Imię i nazwisko  

Nr telefonu  

Adres poczty elektronicznej (e-mail)  



 

 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę-spółki cywilne lub konsorcja) 
 

8. OŚWIADCZAMY, iż – za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach od ............. 

do ……….. – niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowią-

cych tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniej-

szą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji  Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyzna-

czonym przez Zamawiającego. 

10. INFORMUJEMY, że: 

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązek odprowadzenia podatku powstaje po 
stronie ........................................ 1)(Wykonawcy lub Zamawiającego). 
 a) Wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

11. OFERTĘ niniejszą składamy na .............................. stronach 

12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 
a) ................................................................................................... 

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

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

 
…………………………………(miejscowość), dnia  ………………………… 2021 r. 
 
 

                                                                                                              ………….……………………….……………………… 
                                                                                                             (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika) 

* niepotrzebne skreślić 
1)należy wpisać 
    
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Wzór -Załącznik nr 2 do SWZ                                                                                                       

Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
 
Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby1: 
………………………………….…………………………
………….............................................. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności 
od podmiotu: NIP/KRS) 
reprezentowany przez: 
…………………………………………………
…………………………… 
 

 
Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby/podywkonawcy1 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawą), 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 
Powiatu Ostrołęckiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
CZĘŚĆ………………………………………………………………………………………………………………, 

nr ref. DT.252.I.2.2021,  prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce , oświadczam, co następuje: 
 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY/PODWYKONAWCY1: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 Ustawy. 
 
 
…………………………………(miejscowość), dnia ……………………2021 r. 

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

                                                                                              (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)  

 
 

                            
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art.  …………................ Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 
lub art. 109 ust. 1 pkt 4,5 i 7 Ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 
ust. 2 Ustawy podjąłem  następujące środki 
naprawcze: …………………………………………………………………………   ………………………..................................... 
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………(miejscowość), dnia ……………………2021 r. 

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

                                                                                              (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)  

 
1 – niepotrzebne skreślić;  
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  

 
 
 



 

 

Wzór -Załącznik nr 3 do SWZ 
Zamawiający:  
Powiat Ostrołęcki  
Plac Gen. J. Bema 5 
07-410 Ostrołęka  
którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce  
ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka  
 
Wykonawca/podmiot udostępniający zasoby1: 
………………………………….…………………………
………….............................................................. 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/KRS) 

reprezentowany przez: 
………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do 
reprezentacji) 

 
 

Oświadczenie Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby1 

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Ustawa), 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKU UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Po-
wiatu Ostrołęckiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
CZĘŚĆ………………………………………………………………………………………………………………, 

nr ref. DT.252.I.2.2021,  prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, oświadczam, co następuje: 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY/PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY1: 

Oświadczam, że spełniam warunek udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego                       

w ……………………..…………………………………………………..………………………………………… (wskazać dokument i 

właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału  w postępowaniu). 

 
…………………………………(miejscowość), dnia ……………………2021 r. 

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

                                                                                              (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)  

        
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW2: 

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

w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której 

określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ..…………………….………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

…………………………………(miejscowość), dnia ……………………2021 r. 
                                                                                      

          ……………………………………..…………………… 
                                                                                              (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)  

1 – niepotrzebne skreślić;  
2 – wypełnia tylko Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału polega na zasobach podmiotu 

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym. 
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  



 

 

         
Wzór-Załącznik nr 4 do SWZ    

 
 

Zobowiązanie podmiotu o oddaniu Wykonawcy swoich zasobów w zakresie zdolności                                     
technicznych/zawodowych  

 
 

Ja/My .......................................................................................................................................................................... 1                      
(nazwa Podmiotu udostępniającego zasoby) 

 
zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:  

 
.................................................................................................................................................................................................... 1 

(nazwa Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia) 
 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pn. : Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu 
Ostrołęckiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce 
CZĘŚĆ……………………………………………………………………………………………………………… 
w związku z powołaniem się na te zasoby w celu spełniania warunku udziału w postępowaniu przez Wykonawcę w zakresie 
zdolności technicznych/zawodowych poprzez udział w realizacji zamówienia w charakterze Podwykonawcy/w innych charak-
terze2 w zakresie ……………………………………………………………………………………………………...……..……………. 1 

(należy wypełnić w takim zakresie w jakim podmiot zobowiązuje się oddać Wykonawcy swoje zasoby w zakresie zdolności technicz-
nych/zawodowych) 

na okres ……………………………………………………………………………………………………….. 1  
 
 
     …………………………………………….…….…….. 
    (miejsce i data złożenia oświadczenia)                 
                                                                                                                
 

                                                                                                 ……………………...…………..……………………… 
                                                                                                                                                       (podpis (y) Wykonawcy/Pełnomocnika)      

 
 
 
 
1 – należy wypełnić  
2 – niepotrzebne skreślić  

 
 
Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                                                                                                                            Wzór - Załącznik Nr 6 do SWZ 
 

UMOWA Nr ………../2021 (WZÓR) 
                                                     
W dniu  …………………………..2021 r.  Ostrołęce 
pomiędzy Powiatem Ostrołęckim, NIP 758-23-59-776 w imieniu którego działa: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2,  07-410 Ostrołęka 
reprezentowany przez:                                                                                                                                                    
mgr inż. Grzegorza Artura Bakułę         -      Dyrektora                                                                                               
zwanym dalej „Zamawiającym”                                    

a  ......................................................................................................................................................................  

NIP ...............................  REGON ...........................................................................................  

reprezentowanym(ą) przez ...............................................................................................................................  

zwanym(ą) dalej „Wykonawcą" 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Podstawę zawarcia Umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone w 

trybie przetargu podstawowego na postawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamó-

wień publicznych ( Dz. U. , poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej ustawą - Prawo zamówień publicznych. 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej obsługi w zakresie Zimowego utrzymanie 
dróg powiatowych Powiatu Ostrołęckiego administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w                      
Ostrołęce 
CZĘŚĆ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy, która stanowi integralna 

część umowy. 

§ 2  
1. Umowa zostaje zawarta na okres ……………………..  lub do wyczerpania kwoty umowy, określonej w § 5. 

2. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania i załadunku mieszanek potrzebnych do prowadzenia 

akcji. 

3. Wykonawca będzie realizować zadania wg wskazań Zleceniodawcy - przystąpienie do akcji następuje na 

podstawie polecenia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej lub telefonicznej w 

momencie wystąpienia zjawisk pogodowych /np. opady śniegu, gołoledź, zaspy śnieżne, itp./ powodujących 

utrudnienia w ruchu drogowym. 

4. W czasie wystąpienia nagłych zmian warunków atmosferycznych grożących wstrzymaniem komunikacji lub 

dojazdów do miejscowości - Wykonawca podejmuje działanie natychmiastowe i powiadamia o tym upoważ-

nionego przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pracy sprzętu: 

a) ewidencja tras odśnieżania / ilość km / 

b) raporty pracy sprzętu. 

6. Stwierdzenie wykonania i zakończenia robót następuje bezpośrednio po ich zakończeniu lub najpóźniej dnia 

następnego a ich rozliczenie następuje na podstawie karty pracy sprzętu. Każdorazowe uzupełnienie materia-

łu uszorstniającego Wykonawca zgłasza dyżurnemu ZUD. Wykonawca obciąża Zamawiającego kosztami do-



 

 

jazdu zadysponowanego sprzętu do siedziby dyżurnego ZUD dotyczy to tylko pierwszego dojazdu, każdy na-

stępny dojazd mający na celu uzupełnienie materiału uszorstniającego jest kosztem Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w stałej gotowości technicznej wszystkie jednostki sprzętowe i 

transportowe w czasie trwania umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania sprzętu biorącego udział w akcji zimowego 

utrzymania dróg . 

9. Wykonawca pełni całodobowe dyżury. 

10. Wykonawca zobowiązuje się podjąć działania będące przedmiotem umowy w 

czasie …………….. godzin od wydania dyspozycji telefonicznej. 

§ 3 
1. Przedstawicielem Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją umowy jest: 

a) ………………………………………………..……………..  

/ imię, nazwisko, telefon kontaktowy / 

2. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach związanych z realizacją umowy jest: 

a) ……………………………………………………………….  

/ imię, nazwisko, telefon kontaktowy / 

3. Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do sprawowania nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy 

oraz wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością prac, które są niezbędne do prawidło-

wego i zgodnego z umową wykonania przedmiotowych zadań włącznie z wyznaczaniem terminu do ich wy-

konania a także do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uchybień natychmiast po ich stwierdzeniu przez Zamawiające-

go. 

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 

dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie o zawartych umowach o pracę przez 

Wykonawcę z pracownikami świadczącymi pracę na podstawie umów o pracę. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o zawartych przez Wykonawcę z pracownikami świadczą-

cymi pracę na podstawie umowy o pracę w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, 

jako niespełnienie wymagania zatrudniania pracowników o którym mowa w art. 29 ust.3a ustawy Prawo za-

mówień publicznych. 

§ 4 

1. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wobec odpowiednich organów oraz podmiotów prawnych i 

fizycznych za niezachowanie stosownych przepisów, jak również pełną odpowiedzialność wobec Zamawiają-

cego włącznie z obowiązkiem naprawienia szkód w pełnej wysokości, co nie powoduje odstąpienia od rosz-

czeń z tytułu uchybień. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy w trakcie realizacji przedmio-

tu umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo wykonywanych prac, a w szczególności za bezpieczne warunki 

poruszania się pojazdów i pieszych w obrębie realizowanych prac związanych z wykonaniem umowy. 



 

 

4. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zawarcia odpowiednich umów ubezpieczeniowych. 

 
§ 5 

1.  Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wyko-
nawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwyko-
nawcom.  

2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda, wskazania 
przez Wykonawcę części zamówienia, której lub których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub 
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wskazanie niniejszego nastąpi w For-
mularzu oferty, o ile podwykonawcy będą znani na etapie składania oferty.   

 
§ 6 

1. Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, według faktycznie 

wykonanych prac. 

2. Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania niniejszej umowy za cały okres jej obowiązywania nie może 

przekroczyć kwoty…………………..… PLN brutto  

(słownie:……………………………………….…… PLN brutto) 

3. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia Wykonawcy są ceny jednostkowe netto: 

za 1 godz. zwalczania śliskości solarko-piaskarką po 
obu stronach i posypywania na całej szerokości jezdni 
w wyznaczonych miejscach (wg wykazu) 

……………………. PLN netto 

za 1 godz. odśnieżania pługiem średnim po obu stro-
nach na całej szerokości jezdni 

……………………. PLN netto 

za 1 godz. odśnieżania dróg równiarką ……………………. PLN netto 

ZA 1 T MATERIAŁÓW UŻYTYCH DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG: 

za 1 tonę mieszaniny piasku z solą (30%) ……………………. PLN netto 

za 1 tonę piasku ……………………. PLN netto 

za 1 tonę soli ……………………. PLN netto 

 

4. Kwoty wyszczególnione w ust. 3 zawierają w sobie wszystkie koszty z tytułu realizacji umowy. Jeżeli w okre-

sie umownym usługa określona j. w. nie zostanie zrealizowana w całości, to z tego tytułu Wykonawca nie bę-

dzie wnosił roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

§ 7 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone będzie na podstawie faktury za dany miesiąc. 

2. Płatność za wykonane zamówienie nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 

do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury. 

3. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

4. Wykonawca nie może przelać wierzytelności na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego ani doko-

nywać cesji związanych z realizacją umowy. 



 

 

5. W przypadku nie przystąpienia Wykonawcy do akcji w czasie ……….. godz. - Zamawiający zleci wykonanie 

umowy innemu Wykonawcy i obciąży kosztami „wykonawcę umownego". 

6. Zamawiający oświadcza, że faktura winna być wystawiona na:  

Nabywca: Powiat Ostrołęcki, Pl. Gen. J. Bema 5 07-410 Ostrołęka, NIP 758-23-59-776 Odbiorca:  Zarząd 
Dróg Powiatowych w Ostrołęce, ul. Lokalna 2,  07-410 Ostrołęka. 

§ 8 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości ceny 

umownej brutto. 

b) za zwłokę w przystąpieniu do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie ze wskazaniem w wyznaczo-

nym terminie 0,03% wartości ceny umownej brutto za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki. 

c) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień, w którym nastąpiły rażące uchybienia w 

odpowiednim utrzymaniu zimowym 0,03% wartości ceny umownej brutto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego w wysokości 20% wartości ceny 

umownej brutto zamówienia. 

3. Roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych będą pokrywane w pierwszej kolejności z wynagrodze-

nia należnego Wykonawcy z tytułu umowy. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

5. W przypadku niewypełnienia wymogu zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu pracy, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezłożenia 

oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 5 lub złożenia takiego oświadczenia niezgodnego z prawdą Wyko-

nawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.                                  

§ 9  
1. W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 1 

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za niewypełnienie swoich zobowiązań zawar-

tych w umowie z powodu okoliczności siły wyższej, czyli takich, które są nieprzewidziane lub są nieuchron-

nymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze ,są poza racjonalną kontrolą stron , jak np. pożar, powódź, 

katastrofy narodowe , strajki.  

3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy , gdy poinformuje ona o tym pisemnie dru-

gą stronę w ciągu 14 dni od rozpoczęcia tejże lub do momentu powstania obaw, że mogą zaistnieć okolicz-

ności siły wyższej. 

4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę, która się na nie powołuje. 

§ 10 
1. W trakcie realizacji umowy, jej postanowienia mogą ulec zmianom, przy czym zmiany mogą dotyczyć:  

1) terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 



 

 

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej sta-

ranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 

b) okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków atmosferycznych, ko-

lizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. 

W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego  
z okoliczności wymienionych w literach a) i b) , termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o 
czas trwania tych okoliczności. 

2) wysokości ceny brutto: 

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla usług objętych przedmiotem zamówienia.  

W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umowne-
go – dotyczy to części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie 
wykonano,. 

3) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 

2. Zmiana może być dokonana przed upływem terminu realizacji niniejszej umowy określonego w § 2 ust. 1, 

na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, złożony bez zbędnej zwłoki . Wniosek winien zawie-

rać szczegółowe uzasadnienie. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważno-

ści. 

4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla miejsca wyko-

nywania umowy /ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11września 

2019  roku Prawo zamówień publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

§ 11 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY : WYKONAWCA :



 

 

                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 


