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I. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu 

33 – 300 Nowy Sącz 

tel. 18 442 79 67, faks 18 442 79 67 wew. 110 

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.mzd.nowysacz.pl;  

e – mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl  

Adres platformy za pośrednictwem której następuje składanie ofert: 

https://platformazakupowa.pl/ 

II. Tryb udzielenie zamówienia. 

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym bez negocjacji o którym mowa 

w art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U z 2019r. poz. 2019 z późn zm.)  Wartość zamówienia nie przekracza 

progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy PZP. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji. 

Zgodnie z art. 310 pkt 1 ustawy PZP Zamawiający przewiduje możliwość 

unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane. 

III. Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i czystości na 

przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego Sącza tj. 

przystanków położonych przy drogach publicznych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest miasto Nowy Sącz, położonych przy drogach publicznych. 

 

Zakres prac: 

 

1) Obejmujący okres letni tj. od dnia 1 kwietnia 2021r. do dnia 31 

października 2021r.: 

 

• zamiatanie ręczne lub mechaniczne oraz zbieranie wszelkich 

nieczystości z terenu przystanków i zatok; 

• usuwanie szkła oraz poliwęglanu z terenu przystanków oraz terenu 

bezpośrednio wokół wiat w sytuacji uszkodzenia szyb  w wiacie 

przystankowej; 

• niezwłocznie po zakończeniu sprzątania wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni terenów 

czyszczonych. Wszelkie nieczystości muszą być wywiezione przez 

wykonawcę. Miejsce wywozu nieczystości, uschniętych roślin, obciętych 

gałęzi i innych nieczystości  to składowisko odpadów komunalnych;  
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• zabronione jest zmiatanie nieczystości z przystanków na jezdnię i teren 

okalający przystanek oraz wrzucanie ich do koszy znajdujących się na 

przystankach. 

• bieżące monitorowanie czystości i porządku przystanków oraz zatok 

oraz informowanie na bieżąco zamawiającego o zauważonych 

uszkodzeniach infrastruktury przystankowej oraz brakach w jej 

wyposażeniu. W przypadku zaistnienia uszkodzenia wiaty przystankowej 

wykonawca zobowiązany jest usunąć zniszczone elementy oraz 

oznakować i zabezpieczyć zniszczoną część przystanku przed 

dostępem osób trzecich; 

• opróżnianie na bieżąco koszy przystankowych, wywóz odpadów na 

składowisko komunalne; 

• usuwanie nielegalnych naklejek i ogłoszeń naklejonych na przestankach  

i urządzeniach przystankowych; 

• usuwanie napisów i graffiti z szyb, konstrukcji wiaty, ławek i siedzeń, 

dachu  i sufitu wiaty, tablicy znaku przystankowego, gablot 

przystankowych  z rozkładami jazdy - środki chemiczne 

stosowane do mycia wiat i usuwania graffiti z wiat nie mogą prowadzić 

do uszkodzenia powierzchni lakierniczej , powierzchni oszklonych oraz 

pokrytych  poliwęglanem; 

• utrzymanie w czystości słupków z tablicami przystankowymi i wiat 

przystankowych poprzez ich mycie oraz mycie ławek; 

• utrzymywanie terenów zielonych poprzez wykaszanie traw, usuwanie 

suchych traw, przycięcie krzewów i drzew rosnących w obrębie 

przystanku oraz utrzymywanie ich w należytym porządku; 

• wykonywanie prac interwencyjnych zleconych przez Zamawiającego 

poza w/w ustalonymi wyżej wymaganiami Zamawiającego 

 

2) Obejmujący okres zimowy tj. od dnia podpisania umowy do dnia 

31.03.2021r. oraz od dnia 31.10.2021r do dnia 31.12.2021r.: 

 

• zamiatanie ręczne lub mechaniczne oraz zbieranie wszelkich 

nieczystości z terenu przystanków i zatok; 

• usuwanie szkła oraz poliwęglanu z terenu przystanków oraz terenu 

bezpośrednio wokół wiat w sytuacji uszkodzenia szyb  w wiacie 

przystankowej; 

• niezwłocznie po zakończeniu sprzątania wykonawca zobowiązany jest 

usunąć wszelkie zanieczyszczenia z powierzchni terenów czyszczonych. 

Wszelkie nieczystości muszą być wywiezione przez wykonawcę. Miejsce 

wywozu nieczystości, uschniętych roślin, obciętych gałęzi i innych 

nieczystości  to składowisko odpadów komunalnych a dla wywozu śniegu 

miejsce - wskaże Zamawiający w obrębie granic miasta Nowego Sącza.  
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• zabronione jest zmiatanie nieczystości z przystanków na jezdnię i teren 

okalający przystanek oraz wrzucanie ich do koszy znajdujących się na 

przystankach. 

• bieżące monitorowanie czystości i porządku przystanków oraz zatok oraz 

informowanie na bieżąco zamawiającego o zauważonych 

uszkodzeniach infrastruktury przystankowej oraz brakach w jej 

wyposażeniu. W przypadku zaistnienia uszkodzenia wiaty przystankowej 

wykonawca zobowiązany jest usunąć zniszczone elementy oraz 

oznakować i zabezpieczyć zniszczoną część przystanku przed 

dostępem osób trzecich; 

• opróżnianie na bieżąco koszy przystankowych, wywóz odpadów na 

składowisko komunalne; 

• usuwanie nielegalnych naklejek i ogłoszeń naklejonych na przestankach 

i urządzeniach przystankowych; 

• usuwanie napisów i graffiti z szyb, konstrukcji wiaty, ławek i siedzeń, 

dachu  i sufitu wiaty, tablicy znaku przystankowego, gablot 

przystankowych  z rozkładami jazdy - środki chemiczne 

stosowane do mycia wiat i usuwania graffiti z wiat nie mogą prowadzić 

do uszkodzenia powierzchni lakierniczej , powierzchni oszklonych oraz 

pokrytych  poliwęglanem; 

• odśnieżanie i likwidacja  śliskości na terenie przystanków – z użyciem  

środków zgodnie z rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 27 

października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania 

środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach 

i placach (Dz. U.  z 2005 r. Nr 230, poz. 1960), usuwanie sopli oraz 

zgarnianie  śniegu  z dachu wiaty przystankowej; 

• wywożenie  śniegu z terenu przystanku z częstotliwością zapewniającą 

estetyczny  wygląd terenu przystanku i dla zapewnienia bezpieczeństwa 

osób  przebywających na tym terenie,  

• usuwanie nawisów lodowych z dachów i konstrukcji wiat 

przystankowych; 

• usuniecie skutków opadów śniegu lub gołoledzi na przystankach 

powinno nastąpić każdorazowo od momentu wystąpienia opadów śniegu 

i gołoledzi, niezależnie od pory dnia oraz od tego czy ma nastąpić to  

w dzień roboczy, czy też w dzień wolny od pracy, a także niezależnie od 

intensywności oraz czasu trwania opadów; 

• wykonywanie innych prac interwencyjnych zleconych przez 

Zamawiającego poza   w/w ustalonymi wyżej wymaganiami 

Zamawiającego. 

 

3) Dodatkowy zakres prac związanych z utrzymaniem czystości oraz 

bezpieczeństwa higienicznego na przystankach autobusowych: 
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• w zakresie realizacji usługi mycia infrastruktury przystankowej 

(wiat, ławek, słupków przystankowych) przewiduje się dwukrotnie 

w czasie trwania umowy tj. marzec/kwiecień oraz 

wrzesień/październik: 

o mycie i czyszczenie wiat przystankowych obejmujących 

mycie szyb, konstrukcji wsporczej, dachu, siedzisk, tablic 

informacyjnych, gablot, koszy na śmieci 

o mycie słupków i znaków przystankowych kasety z 

rozkładami jazdy 

o mycie siedzisk oraz konstrukcji wsporczej ławek 

przystankowych wolnostojących 

o dezynfekcja wiat przystankowych oraz ławek 

przystankowych 

• dezynfekcję koszy przystankowych przewiduje się raz w tygodniu, 

za wyjątkiem koszy wskazanych przez Zamawiającego, których 

częstotliwość dezynfekcji określi Wykonawca w ofercie, nie 

rzadziej niż raz na 3 dni; 

• dezynfekcję należy przeprowadzać atestowanymi środkami 

chemicznymi dopuszczonymi do stosowania powszechnego; 

• prace dezynfekcyjne należy przeprowadzać z zachowaniem 

bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie przystanku 

autobusowego; 

 

2. Teren przystanku stanowi zatoka przystankowa na całej długości oraz przyległy 

do niej chodnik oraz pas ziemny lub trawnik, a w przypadku braku zatoki 

przystankowej, powierzchnia po 15 m w każdą stronę od znaku – słupka  

z tablicą przystanku lub wiaty przystankowej na całej szerokości ciągu 

pieszego. 

3. Wykonawca usług zobowiązany jest  do współpracy ze służbami 

Zamawiającego w zakresie objętym przedmiotem umowy i obowiązany jest do 

monitorowania i niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości, braków  

i zniszczeń  - zgłaszać Zamawiającemu wszelkie nieprawidłowości, braki, 

uszkodzenia:  przystanków, chodników, zatok, jezdni w zakresie ich 

oznakowania oraz stanu technicznego infrastruktury w obrębie przystanków 

komunikacyjnych. 

4. Wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Nowego Sącza: 

Lp. nazwa przystanku / ulica strona Kat. Drogi 

1 29 Listopada L , P powiatowa 

2 29 Listopada - Kusocińskiego L gminna 

3 29 Listopada - Osiedle L , P gminna 
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4 29 Listopada - Przychodnia L , P gminna 

5 29 Listopada - Szkoła L , P powiatowa 

6 Al. Batorego - Dw. PKP L powiatowa 

7 Al. Batorego L , P powiatowa 

8 Al. Piłsudskiego - Wiśniowieckiego L , P powiatowa 

9 Al. Piłsudskiego - Hipermarket L , P powiatowa 

10 Al. Piłsudskiego - Auto Komis L , P powiatowa 

11 Al. Piłsudskiego - Browarna L , P powiatowa 

12 Al. Piłsudskiego - Biały Klasztor P powiatowa 

13 Al. Piłsudskiego - Magazynowa L , P powiatowa 

14 Al. Piłsudskiego - I Brygady L , P powiatowa 

15 Al. Piłsudskiego - Wiadukt L , P powiatowa 

16 Al. Wolności L , P powiatowa 

17 Asnyka L , P powiatowa 

18 Barbackiego - Osiedle L , P powiatowa 

19 Barbackiego - Przedszkole L , P powiatowa 

20 Barska - Góra L , P powiatowa 

21 Barska - Granica L , P powiatowa 

22 Barska - Librantowska L , P powiatowa 

23 Barska - Sucharskiego L , P powiatowa 

24 Barska - Podgórska L , P powiatowa 

25 Barska - Lwowska L , P powiatowa 

26 Barska - Szkoła L , P powiatowa 

27 Batalionów Chłopskich P powiatowa 

28 Biegonicka - Granica L , P powiatowa 

29 Biegonicka - Kościół L , P powiatowa 

30 Biegonicka - Wójcikówa L , P powiatowa 
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31 Bohaterów Orła Białego - Działki L , P gminna 

32 Bohaterów Orła Białego - Pętla P gminna 

33 Broniewskiego L , P gminna 

34 Brzeziny - Grunwaldzka L , P gminna 

35 Brzeziny - Bielowicka L , P gminna 

36 Brzeziny - Osiedlowa L , P gminna 

37 Brzozowa - Gaj Osiedle L , P gminna 

38 Bulwar Narwiku - Kopernika P krajowa 

39 Bulwar Narwiku - Most I L krajowa 

40 Bulwar Narwiku - Most II L , P krajowa 

41 Dąbrówki L , P gminna 

42 Dąbrówki - Kapliczka L , P gminna 

43 Dąbrówki - Kościół L , P gminna 

44 Dąbrówki - Osiedle L , P gminna 

45 Długosza - Planty L gminna 

46 Długosza - Młyńska L , P gminna 

47 Długoszowskiego L , P powiatowa 

48 Długoszowskiego - Skansen L , P powiatowa 

49 Dojazdowa L , P powiatowa 

50 Dunajcowa L , P gminna 

51 Dunajcowa - Most L , P krajowa 

52 Dunajcowa - Os. Helena pętla P gminna  

53 Dunikowskiego P gminna 

54 Falkowska L , P powiatowa 

55 Falkowska - Działki L , P powiatowa 

56 Falkowska - Sklep L , P powiatowa 

57 Freislera - Traugutta L , P gminna  
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58 Freislera - Gorzkowska L , P gminna 

59 Głowackiego L , P gminna 

60 Gorzkowska  L , P gminna 

61 Graniczna L , P gminna 

62 Grodzka L , P powiatowa 

63 Grottgera L , P gminna 

64 Grunwaldzka L , P powiatowa 

65 Grunwaldzka - Cegielnia L , P powiatowa 

66 Grunwaldzka - Restauracja L , P powiatowa 

67 Grunwaldzka - Sklep L , P powiatowa 

68 Grunwaldzka - Zielona L , P powiatowa 

69 Hallera - Przedszkole L , P powiatowa 

70 Hallera - Osiedle L , P powiatowa 

71 I Brygady - Hotel L , P gminna 

72 I Brygady - Wiśniowieckiego L , P gminna 

73 I Brygady - Freislera P gminna  

74 Jagiellońska - Cmentarz P gminna  

75 Jagiellońska - Planty P gminna  

76 Jagodowa L , P gminna  

77 Jana Pawła II L , P gminna  

78 Jana Pawła II - Zawiszy Czarnego L , P gminna  

79 Jana Pawła II - Zielona L , P gminna  

80 Juranda - Gorczańska L , P gminna  

81 Juranda - Kręta L , P gminna  

82 Juranda - Mała Poręba L , P gminna  

83 Kamienna - Prusa P powiatowa 

84 Kamienna - Granica L , P powiatowa 
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85 Kamienna - Stacja kolejowa L , P powiatowa 

86 Kazimierza Wielkiego L gminna 

87 Kilińskiego L krajowa 

88 Kilińskiego - Rondo "Solidarności" L krajowa 

89 Kilińskiego - Stadion L , P krajowa 

90 Klasztorna L , P gminna 

91 Konarskiego P gminna 

92 Kościuszki P powiatowa 

93 Komorowskiego L , P gminna 

94 Krakowska - Stacja kolejowa L , P krajowa 

95 Krakowska - Helena L , P krajowa 

96 Krakowska - Skrzyżowanie L , P krajowa 

97 Kręta L , P gminna 

98 Królowej Jadwigi - Wiśniowieckiego L , P krajowa 

99 Królowej Jadwigi - Poniatowskiego L , P krajowa 

100 Królowej Jadwigi - Rondo "Solidarności" L , P krajowa 

101 Kunegundy L , P powiatowa 

102 Kusocińskiego L , P powiatowa 

103 Kusocińskiego - 29  Listopada P gminna 

104 Lwowska - Szarych Szeregów P krajowa 

105 Lwowska - Cmentarz L , P krajowa 

106 Lwowska - Granica P krajowa 

107 Lwowska - Osiedle L , P krajowa 

108 Lwowska - Kochanowskiego L , P krajowa 

109 Lwowska - Murowaniec L , P krajowa 

110 Lwowska - Naściszowska L , P krajowa 

111 Lwowska - Rozdzielnia Gazu L , P krajowa 
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112 Lwowska - Piątkowska L , P krajowa 

113 Lwowska - Miasteczko Galicyjskie L , P krajowa 

114 Lwowska - Galeria L , P krajowa 

115 Łokietka P gminna 

116 Łukasińskiego L , P gminna 

117 Łukasińskiego - Kotłownia P gminna 

118 Magazynowa P gminna 

119 Mała Poręba - Aleksandrówka L , P powiatowa 

120 Mała Poręba - Majdan  P powiatowa 

121 Mała Poręba - Sołecka L , P powiatowa 

122 Mała Poręba - Szkoła L , P powiatowa 

123 Majdan L , P gminna 

124 Majdan Pętla P gminna 

125 Młyńska P gminna 

126 Myśliwska - Brzozowa L , P gminna 

127 Nadbrzeżna - Basen L , P powiatowa 

128 Nadbrzeżna - Przedszkole L , P powiatowa 

129 Nadbrzeżna - Miasteczko rowerowe L powiatowa 

130 Nawojowska - Kolejowa L , P powiatowa 

131 Nawojowska - Graniczna L , P powiatowa 

132 Nawojowska - Zawada Szk. Muzyczna L , P powiatowa 

133 Nawojowska - Os. Millenium L , P powiatowa 

134 Nawojowska - Zawada Podlipie L , P powiatowa 

135 Nawojowska - Grunwaldzka L , P powiatowa 

136 Nawojowska - Zawada Szkoła L , P powiatowa 

137 Nawojowska - Traugutta L , P powiatowa 

138 Ogrodowa L , P powiatowa 
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139 Ogrodowa - Konstanty L , P powiatowa 

140 Ogrodowa - Park L , P powiatowa 

141 Paderewskiego - Naściszowska L , P powiatowa 

142 Paderewskiego - Tarnowska L , P powiatowa 

143 Paderewskiego - Romera L , P powiatowa 

144 Paderewskiego - Kochanowskiego L , P powiatowa 

145 Pienińska L , P gminna 

146 Prażmowskiego L , P krajowa 

147 Prusa - Dąbrowskiej L , P gminna 

148 Prusa - Kamienna L , P gminna 

149 Prusa - Wyczółkowskiego L , P gminna 

150 Radziecka - Barbackiego L , P powiatowa 

151 Radziecka - Działki L , P powiatowa 

152 Radziecka L powiatowa 

153 Radziecka - Wiadukt P powiatowa 

154 Rejtana L , P powiatowa 

155 Rejtana - Śniadeckich L powiatowa 

156 Ruchu Ludowego L , P gminna 

157 Ruchu Ludowego - Pętla L gminna 

158 Rynek P gminna 

159 Siemiradzkiego P gminna 

160 Sienkiewicza L gminna 

161 Sienkiewicza - Zygmuntowska L gminna 

162 Sienkiewicza - ZUS L gminna 

163 Smolika - Sąd L , P gminna 

164 Stadnickich L , P gminna 

165 Starowiejska - Cmentarz L , P gminna 
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166 Starowiejska - Klonowa L , P gminna 

167 Starowiejska - Witkacego L , P gminna 

168 Stramki L , P gminna 

169 Sucharskiego - LIDL L , P gminna 

170 Sucharskiego - Westerplatte L , P gminna 

171 Sucharskiego - Batalionów Chłopskich L , P gminna 

172 Sucharskiego - Barska L , P gminna 

173 Szujskiego P gminna 

174 Śniadeckich P gminna 

175 Św. Heleny P gminna 

176 Św. Heleny - Papieska P gminna 

177 Tarnowska L , P krajowa 

178 Tarnowska - Łubinka L , P krajowa 

179 Tarnowska - Galeria  P krajowa 

180 Tarnowska - Zabełcze L , P krajowa 

181 Wincentego Pola P gminna 

182 Waryńskiego P gminna 

183 Waryńskiego - Kolejowa P gminna 

184 Węgierska - Carbon L , P krajowa 

185 Węgierska - Galeria L , P krajowa 

186 Węgierska - Przystań L , P krajowa 

187 Węgierska - Piramowicza L , P krajowa 

188 Węgierska - Szkoła L , P krajowa 

189 Węgierska - Urząd Pracy L , P krajowa 

190 Węgierska - Winna Góra P krajowa 

191 Węgierska - ZUS L , P krajowa 

192 Wiśniowieckiego P gminna 
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193 Wiśniowieckiego - I Brygady L gminna 

194 Wiśniowieckiego - Osiedle L , P gminna 

195 Wiśniowieckiego - Magazynowa L , P gminna 

196 Wyspiańskiego - MPK L , P powiatowa 

197 Wyspiańskiego - Nowa Kolonia L , P powiatowa 

198 Wyspiańskiego - Zielona L , P powiatowa 

199 Zabełecka - Gaj  L , P gminna 

200 Zabełecka - Gaj I L , P gminna 

201 Zabełecka - Gaj II L , P gminna 

202 Zdrojowa  - Hallera L , P gminna 

203 Zdrojowa - Basen L , P gminna 

204 Zdrojowa - Gaj L , P gminna 

205 Zdrojowa - Gaj Pętla L gminna 

206 Zdrojowa - Roszkowice L gminna 

207 Zielona - Stacja Paliw L , P powiatowa 

208 Zielona - Grunwaldzka L , P powiatowa 

209 Zielona - WSB L , P powiatowa 

210 Zyndrama L , P gminna 

211 Zyndrama - Ostra L , P gminna 

212 Żeglarska L gminna 

213 Barska- Kapliczka L,P powiatowa 

214 Piłsudskiego - DAKO P powiatowa 

 

Wykaz wiat na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego Sącza  

 

Lp. Nazwa przystanku / ulica 

1.  29-Listopada - szkoła (P) 
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2.  29-Listopada - szkoła(L) 

3.  29-Listopada - przychodnia 

4.  29 - Listopada - osiedle 

5.  Al. Batorego 

6.  Al. Batorego 

7.  Al. Batorego Dw. PKP 

8.  Al. Piłsudskiego - Kościół 

9.  Al. Wolności 

10.  Al. Wolności 

11.  Barbackiego - Osiedle 

12.  Barska - Szkoła 

13.  Barska - Szkoła 

14.  Barska - Hallera 

15.  Barska - Librantowska 

16.  Barska - Podgórska 

17.  Biegonicka 

18.  Bora - Komorowskiego 

19.  Broniewskiego 

20.  Bulwar Narwiku Most - I 

21.  Bulwar Narwiku Most - II 

22.  Dąbrówka 

23.  Dąbrówki - Kościół 

24.  Dąbrówki - Zyndrama 

25.  Długosza - Planty 

26.  Długoszowskiego 

27.  Dunajcowa - Most 

28.  Dunajcowa - Os. Helena Petla 
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29.  Falkowska - Działki 

30.  Falkowska - Działki 

31.  Freislera - Traugutta 

32.  Freislera - Gorzkowska 

33.  Freislera - Traugutta 

34.  Gorzkowska 

35.  Grodzka 

36.  Grunwaldzka - Graniczna 

37.  Grunwaldzka - Smolika 

38.  Grunwaldzka - Zielona 

39.  I Brygady - Freislera 

40.  I Brygady - Wiśniowieckiego 

41.  I Brygady - Wiśniowieckiego 

42.  I Brygady (RENAULT) 

43.  Jagiellońska - Planty 

44.  Jagodowa 

45.  Juranda 

46.  Kamienna - Stacja Kolejowa 

47.  Kazimierza Wielkiego 

48.  Kilińskiego "Piłkarska" 

49.  Krakowska-Helena 

50.  Krakowska - Skrzyżowanie  

51.  Krakowska - Skrzyżowanie 

52.  Krakowska - Stacja Kolejowa 

53.  Królowej Jadwigi - Poniatowskiego 

54.  Królowej Jadwigi - Poniatowskiego 

55.  Królowej Jadwigi - Rondo Solidarności" 
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56.  Królowej Jadwigi - Rondo Solidarności" 

57.  Królowej Jadwigi - Wiśniowieckiego 

58.  Królowej Jadwigi - Wiśniowieckiego 

59.  Kunegundy 

60.  Lwowska - Cmentarz 

61.  Lwowska - Cmentarz 

62.  Lwowska - Galeria 

63.  Lwowska - Galeria 

64.  Lwowska - Kochanowskiego 

65.  Lwowska - Miasteczko Galicyjskie 

66.  Lwowska - Miasteczko Galicyjskie(P) 

67.  Lwowska - Naściszowska 

68.  Lwowska - Osiedle 

69.  Lwowska - Osiedle 

70.  Lwowska - Piątkowska 

71.  Lwowska - Szarych Szeregów 

72.  Magazynowa 

73.  Mała Poręba - Aleksandrówka 

74.  Mała Poręba - Szkoła 

75.  Mała Poręba - Sołecka 

76.  Mała Poręba - Majdan Pętla 

77.  Młyńska 

78.  Marcinkowicka 

79.  Nadbrzeżna 

80.  Nawojowska  - Podlipie 

81.  Nawojowska - Graniczna 

82.  Nawojowska - Graniczna 
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83.  Nawojowska - Grunwaldzka 

84.  Nawojowska - Grunwaldzka 

85.  Nawojowska - Kolejowa 

86.  Nawojowska - Kolejowa 

87.  Nawojowska - Os. Millenium 

88.  Nawojowska - Os. Millenium 

89.  Nawojowska - Podlipie 

90.  Nawojowska - Szkoła 16 

91.  Nawojowska - Szkoła 16 

92.  Nawojowska - Szkoła Muzyczna(P) 

93.  Nawojowska - Szkoła Muzyczna(L) 

94.  Nawojowska - Traugutta(L) 

95.  Nawojowska - Traugutta(P) 

96.  Ogrodowa - Konstanty 

97.  Ogrodowa - Park 

98.  Paderewskiego - Kochanowskiego 

99.  Paderewskiego - Naściszowska 

100.  Paderewskiego - Romera* 

101.  Paderewskiego - Tarnowska 

102.  Paderewskiego - Tarnowska 

103.  Prażmowskiego 

104.  Radziecka - Działki 

105.  Rejtana 

106.  Rynek 

107.  Stramki 

108.  Sucharskiego - Batalionów Chłopskich 

109.  Sucharskiego - LIDL 
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110.  Sucharskiego - Westerplatte 

111.  Tarnowska - Łubinka 

112.  Tarnowska - Łubinka 

113.  Tarnowska - Stacja Paliw 

114.  Tarnowska - Stacja Paliw 

115.  Tarnowska - Zabełcze 

116.  Węgierska - Szkoła 

117.  Węgierska - Rafa 

118.  Węgierska - Rafa 

119.  Węgierska - Carbon 

120.  Węgierska - Carbon 

121.  Węgierska - Przystań 

122.  Węgierska - Przystań 

123.  Węgierska - Urząd Pracy 

124.  Węgierska - Urząd Pracy 

125.  Węgierska - ZUS 

126.  Węgierska - ZUS 

127.  Wiśniowieckiego - Osiedle 

128.  Wyspiańskiego - MPK 

129.  Wyspiańskiego - Nowa Kolonia 

130.  Zabełecka - Brzozowa 

131.  Zabełecka - Gaj 

132.  Zabełecka – Gaj I 

133.  Zabełecka - Gaj II 

134.  Zdrojowa - Roszkowice 

135.  Zielona - Stacja paliw 

136.  Zielona - Stacja paliw 



 

K.P.  str. 20 

 

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego 
Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 grudnia 2021r. 

Znak sprawy 
271.2.5.2021 

137.  Zielona - Grunwaldzka 

138.  Zielona WSB 

139.  Zyndrama 

 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości przystanków oraz wiat, w 

liczbie nie większej niż 3 w stosunku do powyższego wykazu, bez 

dodatkowego aneksowania umowy. 

6. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone 

osobom, trzecim  powstałe  w trakcie wykonywania prac- realizacji przedmiotu 

umowy oraz Wykonawca na czas trwania umowy winien posiadać aktualną 

polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej obejmującej przedmiot niniejszego zamówienia. 

7. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za efekt – rezultat pracy a nie 

za ilość wykonanej pracy, stąd też Zamawiający nie w każdym przypadku 

ustala częstotliwość wykonywania poszczególnych czynności.  

8. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody 

spowodowane przez siebie, jak i podwykonawców/dalszych podwykonawców 

i zobowiązany jest do niezwłocznego naprawienia wyrządzonych szkód. 

Ponosi on także odpowiedzialność odszkodowawczą jaką inne podmioty mogą 

dochodzić od Zamawiającego z tytułu uszkodzenia ciała, zadośćuczynienia 

oraz szkód majątkowych jakie mogą wyniknąć z niewłaściwego wykonania 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania 

Zamawiającego o wyniku postępowania odszkodowawczego prowadzonego 

na wniosek podmiotu dochodzącego zadośćuczynienia bądź odszkodowania 

za wyżej wymienione szkody w terminie 7 dni od jej zakończenia. 

9. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 797). 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dyspozycyjności oraz 

łączności– w formie łączności telefonicznej (dyżurny telefon komórkowy lub 

stacjonarny) lub komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019r. 

poz.123,730).  

11. Zgodnie z dyspozycją art. 95 ust.1 ustawy PZP zamawiający wskazuje, że 

wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie 

umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące 

w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 

czynności bezpośrednio związane z usługami w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia w ilości osób niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, w 

tym osób wykonujących czynności/prace związane z kierowaniem  

i koordynowaniem spraw związanych z realizacją umowy oraz operatorów 
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sprzętu (kierowców),urządzeń mechanicznych uczestniczących bezpośrednio 

w realizacji zamówienia,  Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać 

będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych, w ilości niezbędnej dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą 

wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

12. Niniejsza specyfikacja opisuje przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący 

i kompletny. Jednakże w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem 

zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie przez wykonawcę (na własny 

koszt) wizji lokalnej w terenie. Wykonawcom zaleca się odwiedzić plac budowy, 

celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących 

przedmiotem zamówienia oraz uzyskaniem dodatkowych informacji 

koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość 

roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia 

elementów do wykonania umowy. 

13. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 90610000-6 - Usługi 

sprzątania i zamiatania ulic; 90511300-5 – usługi zbierania śmieci; 90620000-

9 – usługi odśnieżania ulic;  90630000-2 – usługi usuwania oblodzeń; 

90513200-8 – usługi wywozu stałych odpadów miejskich; 90511000-2 – usługi 

wywozu odpadów; 50760000-0 – usługi napraw i konserwacji obiektów 

użyteczności społecznej. 

14. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa  

w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP, polegającego na powtórzeniu podobnych 

usług. Całkowita wartość tego zamówienia wynosi nie więcej niż 120 000,00 zł. 

15. Zamówienie, o którym mowa w art.214 ust.1 pkt 7 ustawy PZP zostanie 

udzielone wykonawcy zamówienia podstawowego pod warunkiem, że: 

1) Na dzień udzielenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2, wykonawca 

spełnia warunki udziału w postępowaniu, wskazane dla zamówienia 

podstawowego; 

2) Nie podlega wykluczeniu z postępowania w trybie art.108 ust. 1 oraz art. 

109 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy PZP 

 

IV. Termin wykonania zamówienia. 

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r. 

V. Warunki udziału w postępowaniu. 

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

1) Nie podlegają wykluczeniu. 

2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej – Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań; 
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b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – należy wykazać, że, 

wykonawca: 

➢ posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż  

100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 

c) zdolności technicznej lub zawodowej – należy wykazać, że 

wykonawca: 

➢ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie wykonał, a  w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych wykonuje minimum jedną usługę związaną z 

oczyszczaniem terenów zewnętrznych tj. placów lub 

parkingów lub chodników lub ulic lub przystanków lub 

trawników.   

 

2. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 

lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W takiej sytuacji 

wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który 

polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawca może polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. 

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

1. Oprócz okoliczności wskazanych w art. 108 ust.1 ustawy PZP, z postępowania 

o udzielenie zamówienia również wyklucza się Wykonawcę w stosunku, do 

którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 

1-5, 7-10 ustawy PZP t.j.: 

1) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed 

upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
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w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał 

płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2) który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa 

socjalnego lub prawa pracy: 

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo 

przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII ustawy z dnia 6 

stycznia 1997r. Kodeks karny (t.j. Dz. U z 2020r. poz. 1444 z późn zm.) 

lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 

zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII ustawy Kodeks karny lub 

za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego, 

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, 

jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia 

wolności lub karę grzywny, 

c)wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną  

o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, 

prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli 

wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

3) 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 lub ukarano za wykroczenie,  

o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;  

4) 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; 

5) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co 

podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku 

zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub 

nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych dowodów; 

6) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie 

nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie 

wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy  

w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

7) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 

wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie 

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria 

https://sip.lex.pl/#/document/16901353?cm=DOCUMENT
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selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te 

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych 

środków dowodowych  

8) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności 

zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, 

mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

9) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 

wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje 

podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 

ust. 1 pkt 1, 2, 5 ustawy PZP lub art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy PZP, jeżeli 

udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 

ust. 2 ustawy PZP. 

3. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa 

w art. 110 ust. 2 ustawy PZP są wystarczające do wykazania jego rzetelności, 

uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte 

przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego 

rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę. 

4. Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art.111 ustawy PZP. 

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu orz brak podstaw do wykluczenia. 

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 ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 2 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. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu, zamawiający od Wykonawcy, którego oferta została oceniona 

najwyżej żąda dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 

ustawy PZP: 

1) w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia 

określonej działalności: 

a) oświadczenia o posiadaniu niezbędnych kompetencji lub 

uprawnień do realizacji zamówienia – ocena spełniania 

warunku w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu; 

2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
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a) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia, która jest nie niższa niż 100 000,00 zł. 

3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: 

a) wykazu usług  wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 4, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty  

i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi 

te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy 

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn 

niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; 

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału  

w postępowaniu zamawiający od Wykonawcy, którego oferta została oceniona 

najwyżej żąda dostarczenia w wyznaczonym terminie zgodnie z art. 274 ust.1 

ustawy PZP: 

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków  

i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania 

z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający 

żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca 

dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych 

należności; 

2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego 

oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w 

przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków  
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o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 

składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami 

lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

3) 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; 

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym 

podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-2 i 4 oraz art. 

109 ust. 1 pkt 2-3, 5 i 6-10 ustawy PZP sporządzonej nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed jej złożeniem. 

5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych  

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie 

podstaw wykluczenia z postępowania zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3-

6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1-3, 5, i 7-10 ustawy PZP oraz stanowiącym 

zał. nr 5 do SWZ. 

6) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, 

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną 

ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego 

do tej samej grupy kapitałowej stanowiące zał. nr 6 do SWZ. 

5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o którym mowa w ust.2 pkt 4 

składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo 

w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 

przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w odpowiednim 

zakresie. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.; 

2) zaświadczenia, o którym mowa w ust.2 pkt 1, zaświadczenia albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust. 

2 pkt 2 lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub  

z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których 

mowa w ust. 2 pkt 3 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
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w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a. nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

b. nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami 

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

jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się 

on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury 

przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

Dokumenty, o których mowa, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed ich złożeniem. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz 

potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

7. 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. 

8. 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 

9. 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 

10. 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. 

11. 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. 

12. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 

udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, stanowiącym 

załącznik nr 2 do SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 
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powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych  

w Rozdziale VII SWZ 

13. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

oświadczenie, który stanowi załącznik nr 2 do 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. 

14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 

oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni 

wykonawcy. Są oni zobowiązani do powołania reprezentującego ich pełnomocnika. 

15. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  

z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o zamówienie. 

16. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny  

z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. o sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz 

wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego 

lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

17. Dokumenty składające się na ofertę, muszą zostać podpisane przez osobę 

uprawnioną do reprezentowania wykonawcy. 

VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, 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 PZP., 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).  

2. Ofertę, oświadczenia, 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. Ofertę a także oświadczenie 

stanowiące zał. nr 2 składa się, pod rygorem nieważności, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
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lub podpisem osobistym. Zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020r. poz.1740) na elektroniczną formę 

czynności prawnej składa się oświadczenie woli w postaci elektronicznej 

wraz z kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują 

1) drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@mzd.nowysacz.pl 

2) za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji 

publicznej obywatel.gov.pl na adres Miejski Zarząd Dróg 33 – 300 Nowy Sącz 

(/MZD/SkrytkaESP). 

3) poprzez platformę zakupowa pod adresem: www.platformazakupowa.pl 

4. Ofertę wraz z załącznikami, których Zamawiający wymaga do dołączenia do 

oferty, Wykonawcy składają za pośrednictwem Platformy pod adresem: 

www.platformazakupowa.pl 

5. Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu albo 

adres poczty e-mail podane przez wykonawcę (w ofercie) zostało mu doręczone 

w momencie jego przekazania przez Zamawiającego – dowód transmisji danych, 

w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z jego treścią, chyba, że 

wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania 

oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony 

powyżej oświadczy, iż w/w wiadomości nie otrzyma. 

6. Osobami upoważnionymi do porozumiewania się ze strony Zamawiającego są: 

1) Konrad Poręba 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

X. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.  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 

XI. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

mailto:sekretariat@mzd.nowysacz.pl
http://www.platformazakupowa.pl/


 

K.P.  str. 30 

 

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego 
Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 grudnia 2021r. 

Znak sprawy 
271.2.5.2021 

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) oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ; 

2) oświadczenie dot. zakresu zamówienia, który wykonawca zamierza zlecić 

podwykonawcom wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ; 

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. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie, 

należy ustanowić pełnomocnika. 

6. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy 

dołączyć pełnomocnictwo określające zakres uprawnień do reprezentowania 

wykonawcy. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone przez osoby uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy, zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi. 

7. 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. 

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający 

się na ofertę powinien być czytelny. 

9. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

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

konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca powinien nie później niż w 

terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być udostępnione oraz 

wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.  

10. 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. 

11. W przypadku rozbieżnego zapisu informacji wyrażonych cyfrowo  

i słownie, zamawiający jako prawidłowe przyjmie zapisy słowne. 

12. Strony oferty należy ponumerować. 

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem  

i złożeniem oferty do zamawiającego. 

14. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać 

swoją ofertę. 
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XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 10.02.2021r. godz. 08:00. 

2. Sposób składania ofert: www.platformazakupowa.pl 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2021r. o godz. 08:05 poprzez 

odszyfrowanie wczytanych na Platformie ofert. 

4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po terminie składania ofert 

zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 

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; 

3) kwocie, jaką zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Podstawą skalkulowania ceny w ofercie jest zakres zamówienia wskazany  

w rozdziale III SWZ, w szczególności dokumentacja projektowa. Załączony 

przedmiar robót ma charakter pomocniczy dla wyceny przedmiotu zamówienia. 

2. W ofercie należy wskazać cenę ryczałtową, zawierającą wszystkie koszty, 

niezbędne do zrealizowana zamówienia. 

3. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy, niezbędne do 

zrealizowana zamówienia (m.in. koszty materiałów, koszty pracowników, 

podatki, składki i inne opłaty, itp.). 

4. Cena ofertowa musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

5. Zaoferowana cena będzie niezmienna. 

6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz 

ich wagi i sposób oceny ofert. 

1. W celu wyboru najkorzystniejsze oferty, zamawiający będzie się kierował 

kryteriami oceny ofert: 

1) cena – 60% 

2) częstotliwość dezynfekcji koszy przystankowych – 40% 

2. W celu oceny ofert, zamawiający przyzna punkty wg następujących formuł: 

 

1) dla ceny: KC = (Cmin / Cobl)*60 

gdzie: 

KC – obliczana wartość punktowa oferty w kryterium ceny; 

Cmin  – najniższa cena spośród złożonych ofert; 

Cobl  – cena oferty obliczanej; 
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2) dla częstotliwości dezynfekcji koszy przystankowych 

Wykonawca wskazuje w ofercie częstotliwość dezynfekcji koszy na 

śmieci przy następujących przystankach: 

Lp. nazwa przystanku / ulica strona Kat. Drogi 

1.  29 Listopada L , P powiatowa 

2.  Al. Batorego - Dw. PKP L powiatowa 

3.  Al. Batorego L , P powiatowa 

4.  Al. Wolności L , P powiatowa 

5.  Batalionów Chłopskich P powiatowa 

6.  Broniewskiego L , P gminna 

7.  Bulwar Narwiku - Most I L krajowa 

8.  Bulwar Narwiku - Most II L , P krajowa 

9.  Długosza - Planty L gminna 

10.  Długosza - Młyńska L , P gminna 

11.  Dunajcowa - Most L , P krajowa 

12.  Dunajcowa - Os. Helena pętla P gminna  

13.  Freislera - Traugutta L , P gminna  

14.  Freislera - Gorzkowska L , P gminna 

15.  Gorzkowska  L , P gminna 

16.  I Brygady - Wiśniowieckiego L , P gminna 

17.  I Brygady - Freislera P gminna  

18.  Jagiellońska - Cmentarz P gminna  

19.  Jagiellońska - Planty P gminna  

20.  Kazimierza Wielkiego L gminna 

21.  Kilińskiego - Stadion L , P krajowa 

22.  Klasztorna L , P gminna 

23.  Konarskiego P gminna 
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24.  Kościuszki P powiatowa 

25.  Krakowska - Stacja kolejowa L , P krajowa 

26.  Krakowska - Helena L , P krajowa 

27.  Krakowska - Skrzyżowanie L , P krajowa 

28.  Królowej Jadwigi - Wiśniowieckiego L , P krajowa 

29.  Królowej Jadwigi - Poniatowskiego L , P krajowa 

30.  Królowej Jadwigi - Rondo "Solidarności" L , P krajowa 

31.  Kusocińskiego L , P powiatowa 

32.  Lwowska - Szarych Szeregów P krajowa 

33.  Lwowska - Cmentarz L , P krajowa 

34.  Lwowska - Granica P krajowa 

35.  Lwowska - Osiedle L , P krajowa 

36.  Lwowska - Kochanowskiego L , P krajowa 

37.  Lwowska - Murowaniec L , P krajowa 

38.  Lwowska - Naściszowska L , P krajowa 

39.  Lwowska - Rozdzielnia Gazu L , P krajowa 

40.  Lwowska - Piątkowska L , P krajowa 

41.  Lwowska - Miasteczko Galicyjskie L , P krajowa 

42.  Lwowska - Galeria L , P krajowa 

43.  Łokietka P gminna 

44.  Mała Poręba - Aleksandrówka L , P powiatowa 

45.  Mała Poręba - Majdan  P powiatowa 

46.  Mała Poręba - Szkoła L , P powiatowa 

47.  Mała Poręba - Sołecka L , P powiatowa 

48.  Młyńska P gminna 

49.  Nadbrzeżna - Basen L , P powiatowa 

50.  Nadbrzeżna - Przedszkole L , P powiatowa 
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51.  Nadbrzeżna - Miasteczko rowerowe L powiatowa 

52.  Nawojowska - Kolejowa L , P powiatowa 

53.  Nawojowska - Graniczna L , P powiatowa 

54.  Nawojowska - Zawada Szk. Muzyczna L , P powiatowa 

55.  Nawojowska - Os. Millenium L , P powiatowa 

56.  Nawojowska - Zawada Podlipie L , P powiatowa 

57.  Nawojowska - Grunwaldzka L , P powiatowa 

58.  Nawojowska - Zawada Szkoła L , P powiatowa 

59.  Nawojowska - Traugutta L , P powiatowa 

60.  Ogrodowa - Konstanty L , P powiatowa 

61.  Ogrodowa - Park L , P powiatowa 

62.  Paderewskiego - Naściszowska L , P powiatowa 

63.  Paderewskiego - Tarnowska L , P powiatowa 

64.  Paderewskiego - Romera L , P powiatowa 

65.  Paderewskiego - Kochanowskiego L , P powiatowa 

66.  Prażmowskiego L , P krajowa 

67.  Rejtana L , P powiatowa 

68.  Rynek P gminna 

69.  Stramki L , P gminna 

70.  Sucharskiego - LIDL L , P gminna 

71.  Sucharskiego - Westerplatte L , P gminna 

72.  Sucharskiego - Batalionów Chłopskich L , P gminna 

73.  Sucharskiego - Barska L , P gminna 

74.  Tarnowska L , P krajowa 

75.  Tarnowska - Łubinka L , P krajowa 

76.  Tarnowska - Galeria  P krajowa 

77.  Tarnowska - Zabełcze L , P krajowa 
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78.  Węgierska - Carbon L , P krajowa 

79.  Węgierska - Galeria L , P krajowa 

80.  Węgierska - Przystań L , P krajowa 

81.  Węgierska - Piramowicza L , P krajowa 

82.  Węgierska - Szkoła L , P krajowa 

83.  Węgierska - Urząd Pracy L , P krajowa 

84.  Węgierska - Winna Góra P krajowa 

85.  Węgierska - ZUS L , P krajowa 

86.  Wiśniowieckiego - Osiedle L , P gminna 

87.  Wyspiańskiego - MPK L , P powiatowa 

88.  Zielona - Stacja Paliw L , P powiatowa 

89.  Zielona - Grunwaldzka L , P powiatowa 

 

Zamawiający wymaga by kosze na śmieci znajdujące się na powyższych 

przystankach były dezynfekowane nie rzadziej niż raz na 3 dni. 

W razie wskazania przez Wykonawcę w ofercie częstotliwości i dezynfekcji 

koszy przystankowych codziennie:  

KD = 40 pkt.  

W razie wskazania przez Wykonawcę w ofercie częstotliwości i dezynfekcji 

koszy przystankowych co drugi dzień: 

KD = 20 pkt.  

W razie wskazania przez Wykonawcę w ofercie częstotliwości dezynfekcji koszy 

przystankowych co 3 dni: 

 KD = 0 pkt.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą, 

sumaryczną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert, wg wzoru: 

 

WC = KC + KD 

 

gdzie: 

WC sumaryczna liczba zdobytych punktów ocenianej oferty; 

KC liczba uzyskanych punktów w kryterium ceny; 
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KD liczba uzyskanych punktów w kryterium częstotliwość  dezynfekcji 

koszy przystankowych 

XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przekaże wykonawcom 

składającym oferty w postępowaniu, zawiadomienie o wyborze 

najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w siedzibie 

zamawiającego bądź w Ratuszu Miejskim ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.  

O terminie zawarcia umowy zamawiający poinformuje wybranego wykonawcę, 

zgodnie z rozdziałem VII SWZ 

3. Przed zawarciem umowy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

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. 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% ceny brutto wybranej oferty. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 

następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązane kasy jest zawsze 

zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach,  

o których mowa w art. 450 ust.1 pkt 2 ustawy PZP. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pieniądzu należy wnieść na 

rachunek bankowy zamawiającego nr 40 1050 1445 1000 0023 5306 5192   

z podaniem w tytule wpłaty „Zabezpieczenie umowy – Utrzymanie czystości 

i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego 

Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 grudnia 

2021r.”. 
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5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust.1 pkt 1 

ustawy PZP. 

XVII. Istotne dla stron postanowienia umowy. 

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy, 

stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania. 

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 PZP.  

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 PZP. 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.  

1) Odwołanie wnosi się w terminie: 5 dni od dnia przekazania informacji  

o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, 

jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej oraz  

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). 

6. 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 
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wniesienia Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa 

w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego  

o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 

publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

9. 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 PZP., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do 

sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XIX. Opis części zamówienia. 

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych 

2. Powody niedokonania podziału – podzielenie na części groziłoby nadmiernymi 

trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zamówienia a także potrzebą 

skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne 

części zamówienia na ograniczonym terenie. 

XX. Informacja o zawarciu umowy ramowej. 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XXI. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 

1 pkt 7 ustawy PZP. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług, które zostały przewidziane  

w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego 

przedmiotem. Całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy 

obliczaniu wartości zamówienia podstawowego i wynosi 80 000,00 zł bez 

podatku. 

2. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 zostanie udzielone wykonawcy 

zamówienia podstawowego pod warunkiem, że: 

1) na dzień udzielenia zmówienia, wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu, wskazane dla zamówienia podstawowego; 

2) nie podlega wykluczeniu z postępowania w trybie art. 108 ust. 1 i 2 oraz  

art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10 ustawy PZP. 
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XXII. Realizacja wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób, 

o których mowa w art. 95 ust.1 ustawy PZP oraz uprawnienia zamawiającego 

w zakresie kontroli spełniania tych wymagań. 

1. Zgodnie z dyspozycją art. 95 ust. 1 ustawy PZP zamawiający wskazuje, że 

wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie 

umowy o pracę osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące 

w tzw. koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać 

będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych, w ilości niezbędnej dla wykonania przedmiotu 

zamówienia, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy 

w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, o ile czynności te nie będą 

wykonywane przez osobę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. 

Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi. 

2. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na 

podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje 

możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów  

 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy  

o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

XXIII. Wymagania dotyczące podwykonawców. 

1. Zamawiający żąda, aby wykonawca wskazał część zamówienia, której 

wykonanie zamierza zlecić podwykonawcom wraz z podaniem nazw 

podwykonawców (jeżeli są znane), zgodnie z załącznikiem nr 3. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy PZP 

stosuje się odpowiednio. 

3. Zgodnie z art. 462 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

badania czy wobec podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniający 
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zasoby nie zachodzą podstawy do wykluczenia zawarte w art. 108 ust. 1 ustawy 

PZP oraz at. 109 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-10 ustawy PZP. 

XXIV. Klauzula informacyjna wynikający z art. 13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego 

Zarządu Dróg Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych jest osoba reprezentująca 

Miejski Zarząd Dróg Nowy Sącz ul. Wyspiańskiego 22, kontakt: adres e-

mail:iod@mzdnowysacz.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie w/w 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu  

o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej 

„ustawa PZP”;  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 

ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania  

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

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio 

Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym  

w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania 

określonych danych wynikają z ustawy PZP;   

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą 

podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 

8) posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących; 

b) na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 

danych osobowych; 



 

K.P.  str. 41 

 

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego 
Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 grudnia 2021r. 

Znak sprawy 
271.2.5.2021 

c) na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO;   

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. 

XXV. Załączniki. 

1. Formularz ofertowy  

2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania; 

3. Oświadczenie dot. zakresu zamówienia, który wykonawca zamierza zlecić 

podwykonawcom; 

4. Wykaz robót; 

5. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 

wstępnym w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez zamawiającego oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

6. Oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; 

7. Wzór umowy; 

8. Oświadczenie podwykonawcy; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

K.P.  str. 42 

 

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego 
Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 grudnia 2021r. 

Znak sprawy 
271.2.5.2021 

Załącznik nr 1 do SWZ 

……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

……………………… 
(nr telefonu i faksu) 

……………………… 
(NIP i REGON/PESEL) 

 

Formularz ofertowy 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Utrzymanie 

czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta 

Nowego Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 

grudnia 2021r.” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, na warunkach: 

1. Cena oferty: 

1) Netto: ……………… zł (słownie: ………………………) 

2) VAT w wysokości ……%, tj., ……… zł; 

3) Brutto: …………… zł (słownie: ………………………) 

 

2. Częstotliwość dezynfekcji koszy przystankowych: …………………………. 

 

 

 

3. Wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego: 

 

TAK*    NIE* 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których 

dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego 

Wartość 
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Oświadczam, że: 

4) Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami 

SWZ oraz złożonej oferty; 

5) Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam rękojmi zgodnie  

z warunkami SWZ oraz złożonej oferty; 

6) Zapoznałem się z warunkami SWZ oraz ewentualnymi jego modyfikacjami i 

nie wnoszę żadnych zastrzeżeń; 

7) Do przygotowania oferty i wykonania przedmiotu zamówienia uzyskałem 

wszystkie niezbędne informacje; 

8) Akceptuję wzór umowy; 

9) Jestem związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu 

składania ofert; 

10) W przypadku wyboru oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

11) Do przesyłania informacji i oświadczeń drogą elektroniczną podaję adres  

e – mail: ………………………………@………………………………………… 

 

 

Złożona oferta liczy …… kolejno ponumerowanych stron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
     (Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

 

Oświadczenie wstępne wykonawcy 

 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Utrzymanie 

czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta 

Nowego Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 

grudnia 2021r” oświadczam, że jako wykonawca: 

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podst. 108 ust. 1 ustawy PZP. 

2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podst. art. 109 ust. 1 pkt. 1-5 i 7-10 

ustawy PZP. 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 

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. art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 

pkt. 1-5 i 7-10 ustawy PZP). Jednocześnie oświadczam, że w związku  

z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust.2 ustawy PZP podjąłem następujące 

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

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

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 

 
………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 



 

K.P.  str. 45 

 

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego 
Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 grudnia 2021r. 

Znak sprawy 
271.2.5.2021 

cd. zał. nr 2 

Oświadczenie dotyczące podmiotu,  

na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  

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

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

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 
 
 
………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 

 

 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy nie będącego podmiotem,  

na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w 

niniejszym postępowaniu, tj.:……………………………………….……………………… 

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

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 
 
 
………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 



 

K.P.  str. 46 

 

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego 
Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 grudnia 2021r. 

Znak sprawy 
271.2.5.2021 

cd. zał. nr 2 

 
……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

 

Oświadczenie wstępne wykonawcy 

 

 

Dotyczy spełniania warunków udziału w postępowaniu 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Utrzymanie 

czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta 

Nowego Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 

grudnia 2021r” oświadczam, że jako wykonawca: 

3. Spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego  

w rozdziale V SWZ. 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 
 

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów 

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

przez zamawiającego w rozdziale V SWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

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

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

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

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 

………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 

 

 



 

K.P.  str. 47 

 

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego 
Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 grudnia 2021r. 

Znak sprawy 
271.2.5.2021 

 

Załącznik nr 3 do SWZ 

……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

Zakres zamówienia, który wykonawca zamierza zlecić 

podwykonawcom 

dla realizacji zamówienia publicznego pt.: „Utrzymanie czystości i porządku na 

przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego Sącza w okresie od 

podpisania umowy na realizację usługi do 31 grudnia 2021r” 

 

 

Zakres powierzanego 

zamówienia 
Nazwa podwykonawcy 

Adres podwykonawcy 

   

   

   

 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 

 



 

K.P.  str. 48 

 

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego 
Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 grudnia 2021r. 

Znak sprawy 
271.2.5.2021 

Załącznik nr 4 do SWZ 

……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

Wykaz usług  

wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –  

w tym okresie, składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pt.: 

„Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie 

miasta Nowego Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 

31 grudnia 2021r” 

 

Rodzaj 

wykonanych robót 

Wartość robót  

[zł] 

Data wykonanych 

robót 

Miejsce 

wykonania robót 

Podmiot, na rzecz 

którego roboty 

zostały wykonane 

     

     

     

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
    (Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 



 

K.P.  str. 49 

 

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego 
Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 grudnia 2021r. 

Znak sprawy 
271.2.5.2021 

Załącznik nr 5 do SWZ 

……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udział w postępowaniu oraz 

niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Utrzymanie 

czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta 

Nowego Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 

grudnia 2021r” oświadczam, że jako wykonawca spełniam warunki udziału w 

postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ, dotyczące: 

1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności. 

2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

Oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania w zakresie podstaw wykluczenia 

zawartych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1-3, 5, i 7-10 ustawy PZP. 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
    (Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 

 

 



 

K.P.  str. 50 

 

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego 
Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 grudnia 2021r. 

Znak sprawy 
271.2.5.2021 

Załącznik nr 6 do SWZ 

……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

 

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej,  

składane w trybie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U 2019, poz. 1843). 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pt.: „Utrzymanie 

czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta 

Nowego Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 

grudnia 2021r.” oświadczam, że jako wykonawca przynależę/nie przynależę do tej 

samej grupy kapitałowej, zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej, wynikającej z oświadczenia nieprawdy, na podstawie 

art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, prawdziwość powyższego oświadczenia, potwierdzam: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………………… 
(Miejscowość, data)      (podpis i pieczęć osób lub osoby  

uprawnionej do reprezentowania 
wykonawcy) 

 

 
 Niewłaściwe skreślić. Uwaga!!! W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może 
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia. 



 

K.P.  str. 51 

 

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego 
Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 grudnia 2021r. 

Znak sprawy 
271.2.5.2021 

Załącznik nr 7 do SWZ 

Umowa nr 272.2…2021 

 

Zawarta w dniu ………...2021r. w Nowym Sączu, w wyniku wyboru oferty, dokonanego  

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na zadanie pn.: „Utrzymanie czystości i porządku na przystankach 

komunikacyjnych na terenie miasta Nowego Sącza w okresie od podpisania umowy na 

realizację usługi do 31 grudnia 2021r.” pomiędzy: 

 

Miastem Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33 – 300 Nowy Sącz 

 

NIP: 7343507021    REGON: 491893167 

 

W imieniu i na rzecz którego działa Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,  

ul. Wyspiańskiego 22, 33 – 300 Nowy Sącz 

zwany dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

1. mgr inż. Dawida Janika – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym 

Sączu 

przy kontrasygnacie 

2. mgr Moniki Mirek – Głównego księgowego 

a 

……………………………………………………………………………………… 

 

NIP:       REGON:  

 

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez 

…………………została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku i czystości na przystankach 

komunikacyjnych na terenie miasta Nowego Sącza tj. przystanków położonych przy 

drogach publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Nowy Sącz, 

położonych przy drogach publicznych. 

2. Szczegółowy zakres prac oraz wykaz przystanków i wiat jest zgodny z zapisami SWZ oraz 

danymi podanymi przez Wykonawcę w ofercie.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości przystanków oraz wiat, w liczbie nie 

większej niż 3 w stosunku do powyższego wykazu, bez dodatkowego aneksowania 

umowy. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone osobom, trzecim  

powstałe  w trakcie wykonywania prac- realizacji przedmiotu umowy oraz Wykonawca na 

czas trwania umowy winien posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową lub inny dokument 

ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot niniejszego 

zamówienia. 



 

K.P.  str. 52 

 

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego 
Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 grudnia 2021r. 

Znak sprawy 
271.2.5.2021 

5. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za efekt – rezultat pracy a nie za ilość 

wykonanej pracy, stąd też Zamawiający nie w każdym przypadku ustala częstotliwość 

wykonywania poszczególnych czynności.  

6. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez 

siebie, jak i podwykonawców/dalszych podwykonawców i zobowiązany jest do 

niezwłocznego naprawienia wyrządzonych szkód. Ponosi on także odpowiedzialność 

odszkodowawczą jaką inne podmioty mogą dochodzić od Zamawiającego z tytułu 

uszkodzenia ciała, zadośćuczynienia oraz szkód majątkowych jakie mogą wyniknąć z 

niewłaściwego wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do 

poinformowania Zamawiającego o wyniku postępowania odszkodowawczego 

prowadzonego na wniosek podmiotu dochodzącego zadośćuczynienia bądź 

odszkodowania za wyżej wymienione szkody w terminie 7 dni od jej zakończenia. 

7. Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 797). 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dyspozycyjności oraz łączności w formie 

łączności telefonicznej (dyżurny telefon komórkowy lub stacjonarny) lub komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (tj. Dz.U. z 2019r. poz.123,730). 

 

§2 

Terminy wykonania 

 

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:  

• Rozpoczęcie wykonywania usługi – od dnia wykonywania usługi 

• Zakończenie wykonywania usługi – 31.12.2021r. 

 

                                                                   §3  

Wynagrodzenie 

 

1. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi w sezonie zimowym 

odpowiednio:…………. 

2. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto wynosi w sezonie letnim 

odpowiednio:…………. 

3. Łączne wynagrodzenie ryczałtowe nie może przekroczyć kwoty………………………….. 

4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia miesięcznego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu będą faktury VAT wystawiane przez Wykonawcę za każdy miesiąc na podstawie 

potwierdzonego protokołu odbioru następującego w pierwszy dzień roboczy po 

zakończeniu miesiąca   i płatne  w terminie do 30 dni od daty przedłożenia ich 

Zamawiającemu z tym, iż faktura za miesiąc grudzień 2021r.. zostanie wystawiana przez 

Wykonawcę  w dniu 31.12.2021.r. i zapłata nastąpi w tym dniu. 

Fakturę należy wystawić na następujące dane adresowe: 

Miasto Nowy Sącz 

ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, NIP : 734-350-70-21, 

Natomiast odbiorcą i płatnikiem faktury będzie: 

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy  Sącz. 



 

K.P.  str. 53 

 

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Nowego 
Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 grudnia 2021r. 

Znak sprawy 
271.2.5.2021 

5. Zakres  prac wykonanych w ramach zadania w danym miesiącu odbierany będzie przez 

upoważnionego pracownika Zamawiającego, od pierwszego do piątego  dnia roboczego 

po zakończeniu miesiąca i potwierdzony protokołem odbioru z tym, iż odbiór usługi za 

miesiąc grudzień 2021r. nastąpi w dniu 31.12.2021r.  

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej określonej w § 4 ust. 1 umowy  tj. ………….. zł 

(…………….. złotych …./100) w formie …………………………. 

7. Zamawiający, zwraca zabezpieczenie w wysokości 100% w terminie 30 dni od dnia 

wystawienia przez Zamawiającego ostatnie protokołu odbioru usługi za dany miesiąc. 

 

                                                                    §4 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Kontrolę nad prawidłowym wykonaniem prac z ramienia Zamawiającego sprawuje: inż. 

Witold Stokłosa upoważniony do wydawania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych 

z jakością i ilością usług objętych przedmiotem umowy.  

2. Wykonawca ustanawia kierownika zadania odpowiedzialnego za wykonanie umowy w 

osobie p…………………….za którego zachowania odpowiada na zasadach ogólnych.  

3. Kierownik zadania ma obowiązek zgłaszać się na każde wezwanie i w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Ewentualna zmiana kierownika zadania/usługi ustanowionego  przez Wykonawcę wymaga 

pisemnego powiadomienia przez Zamawiającego.  

5. Kierownik zadania zobowiązany jest również do współpracy z Zamawiającym  

w zakresie objętym przedmiotem umowy i obowiązany jest do stałego monitoringu  

i  niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości, braków i zniszczeń zgłaszać 

Zamawiającemu wszelkie nieprawidłowości, braki, uszkodzenia:  przystanków/chodników, 

zatok, jezdni itp/ i ich oznakowania oraz stanu technicznego infrastruktury w obrębie 

przystanków komunikacyjnych.  

 

                                                                      § 5 

Wymagania jakościowe 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do należytego i starannego wykonania zakresu prac 

objętych niniejszą umową.  

2. Wykonawca użyje do realizacji prac materiałów własnych oraz zapewni niezbędny sprzęt i 

transport do realizacji prac określonych niniejszą umową.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia gospodarki odpadami powstającymi w 

związku z realizacja umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w 

szczególności z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  z 

2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia  

21 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)  

4. Zamawiający może wymagać od Wykonawcy przedstawienia kopii rachunków za 

przekazanie odpadów, podmiotowi uprawnionemu lub na składowisko odpadów  oraz kopii 

kart przekazania odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy.  Wykonawca 

winien na wezwanie Zamawiającego udokumentować wywóz i unieszkodliwienie odpadów, 

powstałych przy realizacji przedmiotu zamówienia. 

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonywania bądź nienależytego 
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wykonywania obowiązków wynikających z umowy ze strony Wykonawcy w trakcie jej 

trwania, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ustosunkowania się do 

zastrzeżeń złożonych przez Zamawiającego. 

                                                               § 6 

Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca może powierzyć, wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

2. W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy, Wykonawca 

zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz 

wskazując, która część zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

3. W każdym przypadku korzystania ze świadczeń podwykonawcy, Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań przez podwykonawcę, jak za własne 

działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy 

wobec Zamawiającego.  

4. W razie korzystania z usług podwykonawcy, do raportu z każdomiesięcznej wykonanej 

pracy Wykonawca zobowiązany jest dołączać oświadczenie podwykonawcy zgodne z 

załącznikiem nr 8. 

 

                                                               § 7  

Kary umowne 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego 

wykonania co najmniej jednej czynności (tj. za stwierdzone nienależyte ich wykonanie lub 

niewykonanie tych czynności) z określonych  niniejszą umową, Zamawiający naliczy karę 

w wysokości 250 zł za każdą stwierdzoną nieprawidłowo wykonaną czynność lub 

niewykonaną czynność. Usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości jest obowiązkiem 

Wykonawcy i nie zwalnia Wykonawcy z zapłaty kar umownych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej  

w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego ( łącznego  za całość usługi brutto) za 

odstąpienie przez Zamawiającego  od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy . 

3. Stwierdzenie przez Zamawiającego trzykrotnego niewykonania lub nienależytego 

wykonania co najmniej jednej czynności (pracy) określonej niniejszą umową potwierdzone 

protokołem, upoważnia Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem 

natychmiastowym. 

4. Ewentualne kary umowne Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości 

poniesionej szkody. 

                                                                      § 8  

Odstąpienie od umowy 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Wykonawca przerwał realizację rozpoczętych prac z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 2 dni, 

2) Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i Zamawiający naliczył 

Wykonawcy karę umowną  o  której  mowa w § 7, a także jeśli po stwierdzeniu 
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niewykonywania bądź nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy, 

Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku zawartego  

w §5 pkt. 5.  

3) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca,  że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić  w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach.  

W takim wypadku Wykonawca może  żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu zrealizowanej części umowy. 

4) Firma Wykonawcy ulegnie likwidacji. 

 

                                                                    § 9 

Odpowiedzialność 

 

1. Wykonawca na czas trwania umowy winien posiadać aktualną polisę lub inny dokument 

ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  w 

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot niniejszego 

zamówienia. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia, sprzęt, materiały itp. należące 

do Wykonawcy, a znajdujące się na terenie wykonywanych prac. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody będące następstwem jego 

działania lub zaniechania, powstałe na osobach trzecich lub w mieniu osób trzecich. 

4. W przypadku zaistnienia szkody na osobach trzecich lub w mieniu osób trzecich 

na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania prac określonych niniejszą umową, 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkody w pełnej wysokości. 

 

§ 10 

                                           Przetwarzanie danych osobowych 

1. Zamawiający na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie powierza Wykonawcy 

do przetwarzania dane osobowe, w stosunku do których Zamawiający jest 

administratorem w rozumieniu 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 - 

dalej RODO). 

2. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych, które powierza 

Wykonawcy do przetwarzania. 

3. Zamawiający powierza Wykonawcy w trybie i zgodnie z art. 28 RODO przetwarzanie 

danych osobowych w zakresie określonym w niniejszej Umowie. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy,  

w szczególności następujące dane osobowe, tj. imiona i nazwisko pracownika 

Zamawiającego, numer telefonu, adres e-mail, itp. 

5. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę 

wyłącznie w celu realizacji przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do 

ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych  
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i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający 

ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się 

dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 

8. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa albo 

zwraca Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, 

chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych. 

9. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie 

wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz 

wywiązywania się z obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

10. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bezzwłocznie 

zgłasza je Zamawiającemu w ciągu 24 godzin. 

11. Wykonawca zobowiązuje się: 

• zachować w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe zarówno  

w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu; 

• dopuścić do przetwarzania danych osobowych jednie osoby upoważnione przez 

Wykonawcę; 

• przetwarzać dane osobowe w Europejskim Obszarze Gospodarczym po uzyskaniu 

wcześniejszej pisemnej zgody od Zamawiającego. 

12. Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy 

przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają 

postanowienia Umowy. 

13. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 5 dni roboczych. 

15. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

16. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na 

pisemne polecenie Zamawiającego, chyba że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę 

prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot 

przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca 

informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo nie zabrania udzielania 

takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych niezgodnie 

z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania 

danych osobom nieupoważnionym. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych  

w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
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przetwarzania u Wykonawcy tych danych osobowych,  

w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez urząd 

nadzorujący ochronę danych osobowych. 

19. Personel Wykonawcy będzie świadczyć usługi związane z przetwarzaniem danych 

osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi 

ochrony danych osobowych. 

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych 

niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. Wszelkie koszty i 

roszczenia z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

 

§ 11 

Zmiana umowy 

1. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych podlega unieważnieniu.  

2.   Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego 

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3.   Dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego  

4.  Zmiany w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.  

5. Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

6. Jeśli stroną inicjująca zmianę umowy jest Wykonawca, warunkiem dokonania zmian jest 

złożenie wniosku o zmianę zawierającego:  

1) opis propozycji zmian  

2) uzasadnienie zmiany  

3) opis wpływu zmian na termin wykonania umowy 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawcy nie przysługuje możliwość przelania praw i obowiązków wynikających  

z niniejszej umowy na osoby trzecie. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego 

dokonać przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.  

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zmiany wprowadzone zostaną po wcześniejszym zgłoszeniu przez którąkolwiek ze stron 

umowy, faktu zaistnienia okoliczności warunkującej konieczność wprowadzenia zmiany 

oraz obustronnej ich akceptacji.  

4. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian 

będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych. 

5. W razie zmiany stawki podatku VAT, umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny 

brutto. 

6. Ewentualne spory, powstałe w wyniku wykonywania niniejszej umowy, strony zobowiązują 

się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla  siedziby Zamawiającego.   

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie 

odpowiednie przepisy Kodeksu  cywilnego  oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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8. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egzemplarz 

otrzymuje Wykonawca, a 3 egzemplarze otrzymuje Zamawiający. 

 

Zamawiający          Wykonawca 

Udzielam kontrasygnaty 
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Załącznik nr 8 do SWZ 

……………………… 

(nazwa wykonawcy) 

……………………… 
(adres wykonawcy) 

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

 

 

Dotyczy: „Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych na terenie 

miasta Nowego Sącza w okresie od podpisania umowy na realizację usługi do 31 

grudnia 2021r.” 

 

 

Będąc należycie upoważnionym i reprezentując Podwykonawcę, tj. 

……………….………. z siedzibą w …………………, oświadczam, iż wymagalne 

wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu wykonania i odebrania przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy o zamówienie publiczne nr ………………………. z dnia 

…………………………, zostało uregulowane przez Wykonawcę w całości, zgodnie z 

postanowieniami Umowy i wyczerpuje wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytułu jej 

realizacji. 

 

W związku z powyższym nie posiadam żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, z 

tytułu uczestniczenia w realizacji zamówienia objętej umową nr……………. 

 

W załączeniu przekazuję podpisaną za zgodność z oryginałem kopię dowodu zapłaty 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy tytułem wystawionej faktury końcowej  

(i ostatecznej) nr ………………… z dnia ………………… o wartości ……………………….. 

 

 

 

…………………..…………………..……….. 

(podpis i pieczęć Podwykonawcy) 

 

 

 

 

 

 


