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Zimowe     utrzymanie     dróg     gminnych     

w     zakresie     odśnieżania     i     zwalczania     śliskości     zimowej  

   w     sezonie     zimowym     2018/2019.   
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W TRYBIE 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zamawiający:
Wójt Gminy Tarnów, Urząd Gminy Tarnów

ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów

……………………………………………..
Zatwierdzam 

Tarnów, dnia 19 lipca 2018r. 



I. Nazwa i adres Zamawiającego.

Wójt Gminy Tarnów, Urząd Gminy Tarnów ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów. 
www.gmina.tarnow.pl  bip.gminatarnow.pl  email:  urzad@gmina.tarnow.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Prowadząc postępowanie  w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o
wartości poniżej  kwot określonych na podstawie art.  11 ust.  8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.  U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej  PZP, Wójt Gminy Tarnów
zaprasza do składania ofert.
2.  Wartość  zamówienia  nie  przekracza  równowartości  kwoty  określonej  w  przepisach  wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust 8 PZP.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia  Zimowe     utrzymania     dróg     gminnych     w     zakresie     odśnieżania     i  
zwalczania     śliskości     zimowej     w     sezonie     zimowym     2018/2019 .    

   Kod wg wspólnego słownika zamówień CPV:   90.62.00.00-9  usługi odśnieżania

                                                                             90.63.00.00-2  usługi usuwania oblodzeń

2. Zamówienie polega na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu dróg gminnych.  

Teren objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych podzielono na 7 grup obszarowych biorąc
pod uwagę ich ilość i jakość w poszczególnych miejscowościach.
W grupie obszarowej nr II, III i VII, tj. tej w której znajdują się miejscowości Łękawka, Poręba Radlna,
Radlna i Zawada, ze względu na wąskie drogi wykonawca musi dysponować dodatkowo jednym
mniejszym sprzętem do odśnieżania, aby można było na nie wjechać.

Lp. NR
GRUPY

NAZWA MIEJSCOWOŚCI WCHODZĄCYCH
W SKŁAD DANEJ GRUPY

Ilość wymaganego sprzętu do
prac związanych z

utrzymaniem dróg w sezonie
zimowym  2018/2019

1 I Jodłówka-Wałki, Wola Rzędzińska I i II, 4 szt
2 II Tarnowiec, Nowodworze,Radlna 4 szt
3 III Łękawka,Poręba Radlna 4 szt
5 IV Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Błonie 4 szt
6 V Zgłobice, Zbylitowska Góra 3 szt
7 VI Biała, 1 szt
8 VII Zawada 2 szt (w tym samochód z

napędem 4x4 wyposażony w pług
i posypywarkę)

Do obsługi jednej grupy obszarowej wymagana jest  ilość sprzętu  zgodnie  z  tabelą  powyżej  o
następujących parametrach: 
      - każdy sprzęt zgłoszony przez Oferenta do zimowego utrzymania musi posiadać zarówno pług
jak i posypywarkę do likwidacji śliskości, 

- każdy   sprzęt     zgłoszony w ramach zimowego utrzymywania dróg na obszarze Gminy Tarnów
musi   posiadać     napęd     4x4,  

- ponadto Oferent może posiadać sprzęty pomocnicze w postaci np. koparek, pługów które za
            zgodą Zamawiającego, mogą w krytycznych momentach być użyte do akcji zimowej. 

http://www.gmina.tarnow.pl/


    W     związku     z     powyższym     oferent     składając     oddzielnie     ofertę     np.     na     kilka     grup     obszarowych,     powinien  
wziąć     pod     uwagę     ilość     i     jakość     posiadanego     sprzętu,     gdyż     nie     może     wykazywać     tego     samego     sprzętu     w  
różnych     grupach     obszarowych.  

3. Informacje dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: 

1) Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń w ruchu
drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa i opady śniegu.

Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszej specyfikacji zalicza się:
a) przygotowanie materiałów do zwalczania  śliskości wraz z placem do ich składowania, 
b) załadunek na sprzęt,
c) usuwanie śniegu z dróg,
d)  zwalczanie, likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych  (sól) oraz
materiałów uszorstniających (piasek).

Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji
odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

2) Każdy Oferent przed złożeniem oferty na poszczególną grupę obszarową winien zapoznać się z siecią
drogową, warunkami terenowymi panującymi w danej miejscowości.
  
3)  Przed  przystąpieniem  do  przetargu  należy dokonać przeglądu i remontu sprzętu do odśnieżania
i zwalczania śliskości dróg. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do
użycia  w ciągu 2 godzin od chwili podjęcia decyzji o rozpoczęciu akcji na drogach.
Pojazdy używane do wykonywania prac przy zimowym utrzymaniu dróg powinny być wyposażone
w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo o ruchu
drogowym.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa wyrażenia zgody na montaż
na sprzęcie do odśnieżania i posypywania urządzenia GPS przesyłającego dane o lokalizacji oraz
czasie pracy sprzętu. Urządzenie jest własnością Urzędu Gminy Tarnów. Miesięczna opłata za
świadczenie usług lokalizacyjnych będzie dokonywana przez Zamawiającego. Montaż urządzenia na
sprzęcie do odśnieżania i posypywania leży w gestii Wykonawcy,  który  zleci  to  na  własny  koszt
wyspecjalizowanej  firmie,  niezwłocznie  po  przekazaniu  mu  urządzenia  przez  Zamawiającego.
Zamawiający  żąda  od  Wykonawcy  montażu  urządzenia  i  potwierdzenie  jego  sprawności  przez
pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej nie później niż do 25.10.2018 r.

Zamawiający zabrania montażu lub demontażu urządzenia GPS przesyłającego dane o lokalizacji w czasie
trwania umowy bez jego wiedzy. 

Wykonawca musi posiadać łączność telefoniczną podczas całej doby od momentu podpisania umowy. Nr tel.
komórkowego należy podać w ofercie. 

Zamawiający przed rozstrzygnięciem przetargu będzie miał prawo dokonania przeglądu sprzętu
wykazanego przez Oferenta, w przypadku stwierdzenia złej jakości sprzętu Zamawiający będzie miał
prawo odrzucenia oferty oraz dokonania wyboru innego oferenta.

4) Śnieg należy usuwać z jezdni i poboczy, oraz obiektów towarzyszących jakimi są zatoki autobusowe,
parkingi itp. 
Zakresy prac przy odśnieżaniu dróg, oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących
standardów utrzymania.
Poszczególnym standardom zimowego utrzymania dróg przypisane są warunki na jezdni, oraz dopuszczalne
odstępstwa od standardu w warunkach śniegu i śliskości zimowej, jak również czas występowania tych
odstępstw. 



5) Drogi mają być odśnieżane we wczesnych godzinach rannych tj. 5.00-7.00 oraz na bieżąco w ciągu
pozostałej części dnia po konsultacji z pracownikiem referatu Gospodarki Komunalnej.
Drogi gminne na terenie Gminy Tarnów oznaczone są: 3, 4 i 5 standardem zimowego utrzymania.
Na drogach objętych 3 standardem utrzymania nie powinno się dopuszczać do przerw w ruchu
drogowym, standardem tym objęte drogi gminne po których odbywa się transport w zakresie
komunikacji autobusowej. Śnieg i błoto pośniegowe ma być usuwane na bieżąco a śliskość zwalczana
niezwłocznie. 
Do tych dróg należą:

 ul. Zawadzka (droga główna) w Zawadzie,
 ul. Topolowa w Zgłobicach,
 ul. Stachury w Koszycach Wielkich,
 ul. Kędronia w Koszycach Wielkich,
 droga tzw. Południowa w Woli Rzędzińskiej, 
 droga na tzw. Szpic w Jodłówce – Wałkach,
 droga w kierunku tzw. Górówki w Jodłówce – Wałkach, 
 droga w kierunku Poręby Radlnej w Radlnej.

Na drogach objętych 4 i 5 standardem utrzymania mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, a czas tych
utrudnień uzależniony jest od skali zjawiska, czasu trwania, a także od liczby zaangażowanych
środków technicznych.  Standardem tym objęte będą pozostałe drogi gminne:  4 standard - drogi
asfaltowe, 5 standard – drogi żwirowe.

6)  Do zwalczania  śliskości na drogach gminnych Wykonawca ma stosować do posypywania  materiały
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów i
warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach.  
 - mieszanka piaskowo - solna w proporcji 3:1, 
 - w określonych sytuacjach pogodowych dopuszcza się na żądanie Zamawiającego użycie 

materiału  gruboziarnistego typu żużel. Jednakże użycie tego typu materiału może nastąpić 
wyłącznie za zgodą Zamawiającego lub na jego wyraźne żądanie. 

   Uwaga: Załadunek mieszanki piaskowo -solnej oraz materiału gruboziarnistego na posypywarkę
nie obejmuje czasu pracy sprzętu podczas zimowego utrzymania dróg, tzn. że Zamawiający nie
będzie pokrywał kosztów załadunku.  

7)  Operatorem sprzętu do odśnieżania może być kierowca danego  pojazdu  posiadający odpowiednie
uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy oraz znajomość obsługi obsługiwanego sprzętu.
Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu, oraz sprawdzić prawidłowość  jego
działania, przede wszystkim układu hydraulicznego, hamulcowego, zaczepu nośnika oraz stanu technicznego
nośnika.
W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu, zwracać
baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących
przepisów Kodeksu Drogowego. 

8) Stosownie do art.  29 ust.  3a ustawy PZP , Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę (jeżeli dotyczy) na czas realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę min. 1 osoby
wykonującej  czynności  w  jego  realizacji,  których  wykonanie  polega  na  wykonywaniu  pracy  w  sposób
określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks Pracy.
(* - Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a
pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem).

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób:
Zamawiający może żądać w dniu podpisania umowy, a także w każdym innym terminie okazania wykazu
pracowników  Wykonawcy  biorących  udział  w  realizacji  zamówienia,  ewidencji  ich  czasu  pracy  oraz
dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia w/w osób (kopie umów o pracę). 



Wykonawca będzie zobowiązany ponadto do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich
zmianach personalnych poprzez aktualizację wykazu w formie pisemnej, najpóźniej w dniu wprowadzenia
zmian. 

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie winno być realizowane od 1 listopada 2018r. do 30 kwietnia 2019r.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu.
2)  Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu, dotyczące:
       a.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z 

odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego 
warunku, 

       b.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej -  Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie 
spełnienia tego warunku, 

    c. Zdolności technicznej i zawodowej – minimalny poziom zdolności w tym zakresie tj.  Zamawiający
będzie wymagał aby Wykonawca wykazał iż dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do
realizacji  zamówienia  publicznego  oraz  aby dysponował  sprawnym  sprzętem  z  napędem  4x4  w
ilościach dla poszczególnych grup obszarowych zgodnych z tabelą przedstawioną w pkt III ppkt 2 oraz
aby spełniał wymogi zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt III ppkt 3. 

2.  Operatorem sprzętu do odśnieżania może być kierowca danego  pojazdu  posiadający odpowiednie
uprawnienia tj. posiadać wymaganą kategorię prawa jazdy oraz znajomość obsługi obsługiwanego sprzętu.
Przed rozpoczęciem pracy operator powinien dokonać oględzin sprzętu, oraz sprawdzić prawidłowość  jego
działania, przede wszystkim układu hydraulicznego, hamulcowego, zaczepu nośnika oraz stanu technicznego
nośnika.
W czasie pracy operator powinien wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu, zwracać
baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących
przepisów Kodeksu Drogowego. 

 Ze względu na możliwość złożenia oferty na kilka grup obszarowych, nie dopuszcza się dublowania
osób obsługujących sprzęt na poszczególnych grupach obszarowych, gdyż nie jest możliwym aby w
tym samym czasie dana osoba odśnieżała w kilku grupach obszarowych naraz. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie powinni wykazać, że warunek określony w ust.1
pkt 1) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,  natomiast
warunki określone w ust.1 pkt 2) spełniają łącznie. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie dwuetapowo. 

ETAP I – ocena wstępna – poddawani są jej wszyscy Wykonawcy. Odbywać się ona będzie na podstawie
informacji  zawartych  w  oświadczeniu  po  spełnianiu  warunków  udziału  w  postępowaniu  i  nie
podleganiu wykluczeniu zwanego dalej oświadczeniem – załącznik nr 2.

ETAP II – Ostateczne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu – poddany jej będzie
tylko Wykonawca którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych nie odrzuconych z
postępowania  po  analizie  Oświadczenia.  Odbywa  się  to  na  podstawie  dokumentów  o  które
Zamawiający wystąpi do Wykonawcy aby ten w terminie 5 dni (zgodnie z art. 26 ust. 2 PZP ) przedłożył
mu dokumenty wymienione w pkt VIII ppkt 11 SIWZ.



3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy:

3.1. podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy
Pzp.

3.2. podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
(należąc do tej samej grupy kapitałowej,  w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o ochronie
konkurencji  i  konsumentów (Dz. U. z 2015 r.  poz. 184, 1618 i  1634),  złożyli  odrębne oferty,  oferty
częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

4. Wykluczenie wykonawcy następuje:
4.1. w przypadkach, o których mowa w ust 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa

w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp,
jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z
podstawa wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia,

4.2. w przypadkach, o których mowa:
a) w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została

skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp,
b) w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
c) w ust. 5 pkt 5-7 ustawy Pzp,

-  jeżeli  nie  upłynęły  3  lata  od  dnia  odpowiednio  uprawomocnienia  się  wyroku  potwierdzającego
zaistnienie  jednej  z  podstaw  wykluczenia,  chyba  że  w  tym  wyroku  został  określony  inny  okres
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia
stała się ostateczna,

4.3. w przypadkach, o których mowa w ust.  1 pkt 18 i  20 lub ust.  5 pkt 2 i  4 ustawy Pzp, jeżeli  nie
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenie będącego podstawa wykluczenia,

4.4. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,

4.5. w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy.

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

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli  zamawiający, uwzględniając wagę i  szczególne okoliczności
czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 5.

7.  W  przypadkach,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  19  ustawy  Pzp,  przed  wykluczeniem  wykonawcy,
zamawiający  zapewnia  temu  wykonawcy  możliwość  udowodnienia,  ze  jego  udział  w  przygotowaniu
postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób
zapewnienia konkurencji. 

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



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

10.  Zamawiający  ocenia,  czy  udostępniane  wykonawcy  przez  inne  podmioty  zdolności  techniczne  lub
zawodowe  lub  ich  sytuacja  finansowa  lub  ekonomiczna,  pozwalają  na  wykazanie  przez  wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy Pzp.

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

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym
mowa w ust.  8,  nie  potwierdzają  spełnienia  przez wykonawcę warunków udziału  w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał  się  do  osobistego  wykonania  odpowiedniej  części  zamówienia,  jeżeli  wykaże  zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2 SIWZ.

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Nie dotyczy

VII. INFORMACJE OGÓLNE

1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Wszelkie koszty związane z 
przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na dowolną ilość
grup, pod warunkiem posiadania odpowiedniej ilości sprzętu oraz osób obsługujących ten sprzęt. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6

ustawy Prawo Zamówień publicznych. 
5. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia

publicznego („konsorcjum”, spółka cywilna):
5.1. Wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  (konsorcjum)  ustanawiają

pełnomocnika do reprezentowania ich  w postępowaniu albo reprezentowania  w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.2. Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.
5.3. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
5.4. Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym wymagane oświadczenie wg

załącznika  nr  2 do  SIWZ  składa  każdy  z członków  konsorcjum.  Dokumenty  te  potwierdzają,
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

6. Zamawiający  nie  przewiduje  zawarcia  umowy  ramowej  oraz  ustanowienia  dynamicznego  systemu
zakupów.

7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.
10.Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców z tym, że Wykonawca jest zobowiązany

w swojej  ofercie wskazać,  którą część zamówienia (zakres rzeczowy zamówienia) zamierza powierzyć
podwykonawc(y/com) do wykonania. Dodatkowo Wykonawca podaje firmy podwykonawców.



11.Wykonawca  wykonujący  przedmiot  zamówienia  przy  udziale  podwykonawc(y/ców),  ponosi  pełną
odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania, jak za swoje własne działania.

VIII.  OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY  ORAZ  WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW
POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ  BRAK  PODSTAW
WYKLUCZENIA

1. Ofertę należy sporządzić i przedłożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w języku polskim. 
    Oferta musi zawierać: 

1.1. Sporządzony wg wzoru załącznika nr 1 formularz oferty.
1.2.  Oświadczenia wg załącznika nr 2 do SIWZ.
Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ warunków zamówienia. Informacje zawarte w
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki w postępowaniu.

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o  którym mowa w
ust. 1 pkt 1.2. SIWZ.

3. Przygotowana  według  powyższych  wskazówek  oferta  oraz  oświadczenia  muszą  być  podpisane  przez
osobę(y)  uprawnioną(e)  do  zaciągania  zobowiązań  cywilnoprawnych  w imieniu  Wykonawcy.  Wszelkie
miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany mają być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

4. Upoważnienia/pełnomocnictwa należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
(zgodnie  z  wyrokiem  Sądu  Okręgowego  w  Warszawie  z  dnia  31.01.2007  r.,  sygn.  akt  V  Ca  85/07) .
Upoważnienie/Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona
jest osoba.
Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
osoby podpisujące ofertę.

5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione  oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.
86  ust.  4  ustawy  Pzp. Zaleca  się,  aby  informacje  takie  były  złożone  przez  Wykonawcę  w oddzielnej
kopercie wewnętrznej z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. 

6. Ofertę, oddzielnie dla wybranej przez oferenta grupy obszarowej, wraz ze wszystkimi załącznikami
należy umieścić w zaklejonej kopercie i opisanej : „Oferta na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie
2018/2019 r  – dla grupy nr......… obejmującej miejscowość ………………………..”
7. Oferta powinna być trwale spięta, wszystkie strony ponumerowane. Oferta powinna zostać zapakowana w
taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. 
9. Koperta z ofertą powinna być zaadresowana do zamawiającego z podaniem przetargu i nazwy zadania, być

opatrzona ostrzeżeniem „nie otwierać przed sesją otwarcia ofert tj. tu godzina i data składania ofert” oraz
posiadać swój identyfikator w postaci pieczęci firmy. 

10. Przed  udzieleniem zamówienia,  Zamawiający  wezwie  Wykonawcę,  którego oferta  została  najwyżej
oceniona do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających
okoliczności o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP. 

11.  Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia  27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1126): 

11.1. wykaz osób do realizacji zadania dla danej grupy obszarowej – załącznik nr 4,

11.2 wykaz sprzętu niezbędnego do należytego utrzymania dróg w danej grupie obszarowej – załącznik 
nr 6,

11.3.  dokumenty, o których mowa mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii 
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.



11.4. Zamawiający będzie żądał przedstawienia w odniesieniu do podmiotów, na których zdolnościach 
lub sytuacji polega oświadczenia o spełnieniu warunków i niepodleganiu wykluczeniu.

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

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

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

IX. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY NA ZADANIA
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1. Oferty  nieodrzucone,  złożone  na  poszczególne  grupy  obszarowe,  oceniane  będą  przez  komisję
przetargową według dwóch kryteriów:  kryterium najniższa cena oraz kryterium czasu podstawienia
zastępczego sprzętu. 

1.1. KRYTERIUM CENA, której waga stanowi 60%.

    Na kryterium cena składa się:

    a. praca sprzętu przy odśnieżaniu - cena w zł za 1 godz. brutto,

b. praca sprzętu przy posypywaniu wraz z materiałem - cena w zł. za 1 godz. brutto,
c. praca sprzętu przy odśnieżaniu oraz posypywaniu wraz z materiałem cena w zł. za 1 godz.
brutto, przy czym cena ta nie może przekroczyć   3/5     sumy     a+b.  

     SUMA  CEN  z pozycji a, b, c  .................... zł/godz., daje wartość która będzie brana pod uwagę 
    przy wyborze oferenta w kryterium cena 

      Poszczególne oferty otrzymują punkty
    obliczone wg wzoru:                      

P(C) = Z : Y x 60
gdzie:
P(C) – liczba punktów za kryterium cena,
Z – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych dla danej grupy obszarowej,
Y – cena oferty badanej nieodrzuconej dla danej grupy obszarowej.

1.2. KRYTERIUM CZAS PODSTAWIENIA SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO, którego waga stanowi 40%.

W związku z tym, że akcja zimowa charakteryzuje się dużą nieprzewidywalnością związaną z aurą i
anomaliami  pogodowymi,  niejednokrotnie  zachodzi  potrzeba  podstawienia  dodatkowych  sprzętów,
innych niż te deklarowane w ofercie a wymagane w SIWZ, które są niezbędne do usunięcia zagrożeń na
drogach,  powstałych na skutek np.  gwałtownych śnieżyc,  gołoledzi  itp.  mając na uwadze powyższe
Zamawiający wprowadza drugie kryterium – czas podstawienia sprzętu zastępczego. 



   Ocena przeprowadzona zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym
oświadczenia o deklarowanym czasie podstawienia sprzętu zastępczego wraz z operatorem. 

      Poszczególne oferty otrzymują punkty
    obliczone wg wzoru:                      

P(S) = N : O x 40
gdzie:
P(S) – liczba punktów za kryterium czas podstawienia sprzętu zastępczego
N – najkrótszy czas podstawienia zastępczego sprzętu 
O –  czas podstawienia zastępczego sprzętu w badanej ofercie

Przy czym liczba przyznanych punktów w tym kryterium będzie kształtować się następująco: 

   a)  za podstawienie sprzętu zastępczego wraz z operatorem w ciągu do 2h od otrzymania wezwania –
40 pkt,

  b) za podstawienie sprzętu zastępczego wraz z operatorem w czasie do 3-ech godzin od otrzymania
wezwania – 20 pkt.

c) za podstawienie sprzętu zastępczego wraz z operatorem w czasie powyżej 3-ech godzin od otrzymania
wezwania – 0 pkt.

2. Ocena oferty – suma punktów z poszczególnych kryteriów:
P = P(C) + P(S)

gdzie: P – łączna suma punktów

Zamawiający wybierze ofertę z największą liczbą punktów stanowiącą sumę poszczególnych kryteriów.

3.  O  wyborze  oferty  Zamawiający  zawiadomi  Wykonawców,  którzy  złożyli  oferty,  w  trybie  określonym
w art. 92 ustawy Pzp.

4. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Należy podać cenę brutto oferty w PLN poprzez wycenę wszystkich elementów usługi (całkowity koszt wraz
z należnym podatkiem VAT).
Cena brutto powinna być wyrażona cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
W przypadku błędów w sumowaniu Zamawiający przyjmie, iż właściwie podano ceny składowe.

2. Podana w ofercie cena jest stała i obowiązywać będzie strony przez cały okres realizacji zamówienia.
3. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do wykonania  pełnego zakresu usługi w

danej grupie obszarowej , na którą składana jest oferta. 
4. W  przypadku  zmiany  urzędowej  wysokości  stawki  podatku  VAT,  na  wniosek  Zamawiającego  lub

Wykonawcy, zostanie sporządzony aneks do umowy uwzględniający zmiany wartości brutto wynikające z
tego tytułu. 

5. Prawidłowe  ustalenie  podatku  VAT  należy  do  obowiązków  Wykonawcy  zgodnie  z  przepisami  ustawy
o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

6. Wykonawca  nie  prowadzący  działalności  gospodarczej,  w  cenie  oferty  uwzględnia  m.in.  składkę  na
ubezpieczenie  społeczne  i  zdrowotne  oraz  zaliczkę  na  podatek  dochodowy,  które  Zamawiający
zobowiązany jest naliczyć i odprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi



przepisami.  Zgodnie  z  art.  91  ust.  3a  ustawy  Pzp,  Wykonawca,  składając  ofertę,  informuje
Zamawiającego,  czy  wybór  oferty  będzie  prowadzić  do  powstania  u Zamawiającego  obowiązku
podatkowego,  wskazując  nazwę (rodzaj)  towaru  lub  usługi,  których  dostawa lub  świadczenie  będzie
prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA WARUNKAMI OFERTY

1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa termin składania
ofert.

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

XII.  OSOBY  UPRAWNIONE  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI.  INFORMACJA O  SPOSOBIE
POROZUMIEWANIA  SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA  OŚWIADCZEŃ  I
DOKUMENTÓW

1. Osobą  upoważnioną  do  kontaktów  z  Wykonawcami  w  sprawach  formalnych jest  Kierownik  referatu
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów – Mariusz Tyrka lub Mateusz Gdowski tel. 14 6 88 01 43
lub 42, 15 w godz. 730–1530 

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji  Istotnych Warunków
Zamówienia (art. 38 ust. 1 ustawy Pzp),  kierując swoje zapytania na piśmie pod adres Zamawiającego:
Urząd Gminy Tarnów, ul.Krakowska 19, 33-100 Tarnów lub faksem bądź drogą elektroniczną (nr faksu
Zamawiającego: 14 6 88 00 01, e-mail: sekretariat@gmina.tarnow.pl). Należy powołać się na znak sprawy:
GK.271.23.2017.
Zamawiający  obowiązany jest  udzielić  wyjaśnień  niezwłocznie,  jednak  nie  później  niż  na  2  dni  przed
upływem terminu składania ofert,  pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści  SIWZ wpłynął  do
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert,  z  zastrzeżeniem  art.  38  ust.  1a  ustawy  Pzp.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający
przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszcza na
stronie internetowej.

3. W uzasadnionych przypadkach przed terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść
dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią SIWZ oraz zostanie
na stronie internetowej Zamawiającego.

4. Jeżeli  w  wyniku  zmiany  treści  SIWZ  nie  prowadzącej  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania
ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie
internetowej.

5. W  przypadku,  gdy  zmiana  treści  SIWZ  prowadzi  do  zmiany  treści  ogłoszenia,  Zamawiający  zamieści
ogłoszenie  o  zmianie  ogłoszenia  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  oraz  niezwłocznie  zamieści
informację o zmianach na stronie internetowej.

6. W  przypadku  gdy  zmiana  treści  SIWZ  nie  powoduje  konieczności  zmian  w  ofertach  Zamawiający  nie
przedłuża terminu składania ofert.

7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego
w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  23  listopada  2012  r.  –  Prawo  pocztowe,  osobiście,  za  pośrednictwem
posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  (nr  faksu  Zamawiającego  14 6  88  01  01,  e-mail:
sekretariat@gmina.tarnow.pl).  Każda  ze  stron  na  żądanie  drugiej  niezwłocznie  potwierdza  fakt
otrzymania korespondencji przesłanej faksem lub środkami komunikacji elektronicznej.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało
mu dostarczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.



8. Zamawiający  nie  zamierza  zwoływać  Wykonawców  w  celu  wyjaśnienia  wątpliwości  dotyczących
specyfikacji. 

9. Oferent w swej ofercie jest zobowiązany podać nr faksu oraz adres e-mail (jeśli takowy posiada) .

XIII. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć do dnia 27 lipca 2018 roku, do godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Tarnów, ul. Krakowska
19, parter na dzienniku podawczym pok. nr 6A.

2. Termin  powyższy  zostanie  uznany,  jeżeli  oferta  znajdzie  się  w  siedzibie  Zamawiającego  przed  jego
upływem.  Oferty,  które  wpłyną  do  Zamawiającego  po  upływie  terminu  składania  ofert  zostaną
niezwłocznie zwrócone.

3. Ofertę należy składać w zaklejonej kopercie. Koperta winna być zaadresowana do Zamawiającego i winna
zawierać następujące informacje:
d) NAZWA I  ADRES WYKONAWCY (w celu zwrotu oferty  w przypadku opisanym w art.  84  ust.  2

ustawy Pzp)
e) OFERTA NA: „Zimowe utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019

dla grupy nr …...  obejmującej miejscowości ……………………………...”.
f) NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 27 lipca 2018 roku, do godz. 9:15. 

4. W  przypadku  składania  ofert  przez  pocztę  kurierską  kopertę  zewnętrzną  należy  opisać  w  ten  sam
sposób. 
Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprawidłowego opisania
opakowania.

5. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
6. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dostarczenia do miejsca składania ofert. Oferty,

które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone.
7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania  ofert  zmienić  ofertę  – w tym celu  należy  na

kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA” z opisem: nazwa i adres Wykonawcy oraz
nazwa przetargu lub „wycofać ofertę” – w tym przypadku należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego o
wycofaniu  oferty z podaniem: nazwy i  adresu Wykonawcy oraz wskazania przetargu, którego dotyczy
wycofanie. 

XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  Zamawiającego,  tj.  w  Urzędzie  Gminy  Tarnów,  ul.  Karkowska  19,
pok. 207, II piętro, w dniu 27 lipca 2018 roku, o godz. 9:15.

2. Zgodnie z art. 86  ust. 5 ustawy Pzp niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie
internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu  wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

XV.  INFORMACJA  O  FORMALNOŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE  W  CELU  ZAWARCIA
UMOWY.

1. Propozycję  umowy  opracowaną  na  warunkach  określonych  w  specyfikacji,  podpisaną  przez  swoich
uprawnionych przedstawicieli, Zamawiający przedłoży Wykonawcy.

2. Na każdą grupę obszarową zostanie zawarta odrębna umowa.
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
4. Umowę zawiera  się  w terminie  nie  krótszym niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o wyborze

najkorzystniejszej  oferty  jeżeli  zawiadomienie  to  zostało  przesłane  przy  użyciu  środków  komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy
Pzp.  W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia
przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego,  Zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą  spośród  pozostałych  ofert  bez



przeprowadzania  ich  ponownego  badania  i  oceny,  chyba  że  zachodzą  przesłanki  unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM

     Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp (tj. odwołanie oraz skarga do sądu) przysługują
Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł  lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
zgodnie z art. 179 ust. 1 ustawy Pzp. 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi postanowieniami obowiązują przepisy zawarte w ustawie Pzp
wraz z przepisami wykonawczymi oraz Kodeksie cywilnym.

XVIII. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:
1. Wzór oferty – załącznik nr 1.
2. Wzór oświadczenia z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2.
3. Wzór oświadczenia z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp – załącznik nr 3.
4. Wzór wykazu osób – załącznik nr 4.
5. Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego – załącznik nr 5.
6. Wykaz sprzętu – załącznik nr 6.
7. Wzór umowy – załącznik nr 7.

Zatwierdzam,

Tarnów, dnia 19 lipca 2018 r.

------------------------------
               (podpis)



Załącznik nr 1 do SIWZ
GK.271.35.2018

............................................................................ .........................................
(Nazwa i adres Wykonawcy) (data)

lub konsorcjum w składzie:
…..............................................................................................

Nazwa i adres wykonawcy – lider konsorcjum

….............................................................................................
Nazwa i adres wykonawcy – członek konsorcjum

O F E R T A
Składam/y  ofertę  w  postępowaniu  prowadzonym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,  którego
przedmiotem  jest „Zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania
śliskości zimowej w sezonie zimowym 20178/2019. Dotyczy grupy obszarowej  nr  …….. położonej
w Gminie Tarnów obejmującej miejscowość …..............................................…………………….....".

1. Oferuję/my wykonywanie zamówienia od 1.11.2018r. do 30.04.2019r.
2. Cena oferty, która stanowi 60%:
Ceny jednostkowe brutto za pracę przy zimowym utrzymaniu dróg:

1. praca sprzętu przy odśnieżaniu - .................... zł/godz. brutto
2. praca sprzętu przy posypywaniu wraz z materiałem - .................... zł/godz. brutto
3. praca sprzętu przy odśnieżaniu oraz posypywaniu wraz z materiałem -

….................... zł/godz. brutto /wartość ok. 3/5 sumy a+b/
    
SUMA  CEN  z pozycji a, b, c  .................... zł/godz., daje wartość która będzie brana pod uwagę
wyboru oferenta w kryterium cena.

3. Deklarowany CZAS PODSTAWIENIA SPRZĘTU ZASTĘPCZEGO, które stanowi 40%. 

Deklaruję podstawienie sprzętu zastępczego w terminie ………….. godzin od otrzymania wezwania. 

4. Oświadczam/y,  że  w  cenie  naszej  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania
zamówienia.

5.  Oświadczam/y,  że  zapoznaliśmy się  z  treścią  Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia  i  nie
wnosimy  do  jej  treści  żadnych  zastrzeżeń,  oraz  wyrażamy  zgodę  na  zawarcie  umowy  według
załączonego projektu.

6.   Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia,
w którym upływa termin składnia oferty.

7.  Przyjmujemy  warunki  płatności  określone  przez  Zamawiającego  w  SIWZ  tj.   30 dni od daty
dostarczenia faktury Zamawiającemu.  

8. W realizacji zamówienia  udział weźmie ………osób  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
9. Ofertę sporządzono na ………. kolejno ponumerowanych stronach. 

10.  Następujący zakres zamówienia powierzam podwykonawcom. Wypełnia oferent – o ile dotyczy:

Lp. Nazwa/opis części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy/om
1.
2.
3.

11. Korespondencję należy kierować pod adres:

Nazwa i adres
Nr telefonu
Nr faksu
E-mail

      

                                                                                                                             ---------------------------------------------------
                                    /Podpis Oferenta lub osoby  uprawnionej do reprezentowania go/
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Załącznik nr 2 do SIWZ
GK.271.35.2018

............................................................... ……………………………..
/Nazwa i adres Wykonawcy/ /data/

O Ś W I A D C Z E N I A
W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego,
prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, którego
przedmiotem  jest  „Zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania
śliskości zimowej w sezonie zimowym 2018/2019. Dotyczy grupy obszarowej  nr  …….. położonej
w Gminie Tarnów obejmującej miejscowość …..............................................…………………….....".

I. OŚWIADCZENIE   DOTYCZĄCE WYKONAWCY:  

1. Przystępując do udziału w postępowaniu, na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy oświadczam/y, że:

1.1. nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy, 

1.2. spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu i SIWZ.

2. Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy
wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………………….… ustawy Prawo zamówień publicznych
(należy podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14
oraz 16-20).

Jednocześnie  oświadczam,  że  w związku z  w/w okolicznością,  na  podstawie  art.  24  ust.  8  ustawy
podjąłem następujące środki naprawcze1: ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..
…………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………….

II.   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. ………………………………………………………………………………………………………………………..…………

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

(należy podać nazwę/firmę, adres, a także NIP/PESEL podmiotu)

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania oraz spełnia/ją warunki udziału w postępowaniu 
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego/ich zasoby.

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

/Podpis Oferenta lub osoby  uprawnionej do reprezentowania go/

1
 Wypełnić, o ile dotyczy.
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Załącznik nr 3  do SIWZ
GK.271.35.2018

...............................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów2

UWAGA: Dokumentu niniejszego nie należy załączać do oferty. Wykonawca przekazuje 
niniejsze oświadczenie zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień publicznych, którego przedmiotem jest „Zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie 

odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2018/2019. Dotyczy grupy 
obszarowej  nr  …….. położonej w Gminie Tarnów obejmującej miejscowość 

…..............................................…………………….....", na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy 
oświadczam/y, że:

1. Nie przynależę do grupy kapitałowej z wykonawcą/ami, który/którzy złożył odrębną /e ofertę/y 
częściową/e w przetargu3. 

..........................................................................
/Podpis Oferenta lub osoby  uprawnionej do reprezentowania go/

2. Przynależę do grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębną/e ofertę/y częściową/e 
w przetargu4: 

Lp. Nazwa/Firma Adres wykonawcy NIP
(numer identyfikacji podatkowej) 

1.
2.

Przedkładam  następujące  dowody,  że  powiązania  wykonawcą/ami  wymienionym/i  w  tabeli  nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Lp. 1  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Lp. 2  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

..........................................................................
/Podpis Oferenta lub osoby  uprawnionej do reprezentowania go/

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

3
 Jeżeli Wykonawca nie przynależy do grupy kapitałowej składa podpis pod punktem 1 załącznika.

4
 1.  Jeżeli  Wykonawca  przynależy  do  grupy  kapitałowej  wskazuje  nazwę/firmę,  adres  wykonawcy,  a  także  NIP,  oraz  składa  podpis  pod
oświadczeniem określonym w punkcie 2 załącznika.

2. Wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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Załącznik nr 4 do SIWZ
GK.271.35.2018

....................................................................
Nazwa i adres Wykonawcy

Wykaz osób dla grupy obszarowej nr …………………………..*

UWAGA: Dokumentu niniejszego nie należy załączać do oferty. Przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do jego złożenia w terminie 5 dni.

Imię i nazwisko Posiadane kwalifikacje
zawodowe/wykształcenie Doświadczenie Zakres wykonywanych

czynności

Wykonawca polega na
zasobach innego podmiotu –
należy wpisać TAK lub NIE**

1 2 3 4 5

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

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

2 .....................
.......................

3.....................
..........

4. ..........................

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

Informacja o podstawie dysponowania osobą wymienioną w poz. 1 ………………………..…………………………………………***

Informacja o podstawie dysponowania osobą wymienioną w poz. 2 ………………………..…………………………………………***

Informacja o podstawie dysponowania osobą wymienioną w poz. 1 ………………………..…………………………………………***

Informacja o podstawie dysponowania osobą wymienioną w poz. 1 ………………………..…………………………………………***

..................................................................................................................................................................
/Podpis Oferenta lub osoby  uprawnionej do reprezentowania go/
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*       Należy wypełnić odpowiednio
**    Wykonawca w kolumnie nr 5 wpisuje słowo: „NIE” jeżeli dysponuje osobą w sposób bezpośredni, jeżeli w sposób pośredni wpisuje słowo „TAK” oraz dołącza do oferty, w oryginale

pisemne zobowiązanie pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji osoby/osób jak wskazano wyżej, na potrzeby realizacji zamówienia.
***Należy wpisać informację o podstawie dysponowania osobą (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, samozatrudnienie się osoby fizycznej prowadzącej działalność

gospodarczą,  umowa  przedwstępna,  umowa  o  podwykonawstwo,  umowa  o  współpracy,  porozumienie  pomiędzy  pracodawcami  o  oddelegowania  pracowników  itp.).  Jeżeli
w wykazie osób zostanie wskazana osoba będąca właścicielem firmy jednoosobowej lub wspólnikiem spółki cywilnej, należy wpisać odpowiednio - właściciel firmy lub wspólnik
spółki cywilnej.
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Prezes  Urzędu  Zamówień  Publicznych  w  opinii  zamieszczonej  na  stronie  na  stronie  internetowej  http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;1553 pn.  „Dopuszczalność  żądania  przez
zamawiającego przedstawienia przez wykonawcę dokumentów podmiotowych dotyczących podmiotu trzeciego, na zasobach którego wykonawca polega w celu wykazania spełniania
warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia”, rozróżnia dwa sposoby korzystania z zasobów podmiotu trzeciego:

a) sposób bezpośredni - tzw. dysponowanie bezpośrednie (stosunek prawny istnieje bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a osobą/osobami  )  . Zobowiązanie może wynikać z różnych
stosunków  prawnych  łączących  osobę  z  Wykonawcą,  np.: umowa  o  pracę,  umowa zlecenie,  umowa  o  dzieło,  samozatrudnienie  się  osoby  fizycznej  prowadzącej  działalność
gospodarczą.

W przypadku dysponowania bezpośredniego nie dołącza się do oferty   w szczególności pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji osoby na  
potrzeby wykonania zamówienia

b)  sposób pośredni - tzw.  dysponowanie pośrednie  (stosunek prawny istnieje pomiędzy  Wykonawcą a Podmiotem udostępniającym zasoby  ).   Zobowiązanie może wynikać z
różnych stosunków prawnych łączących Wykonawcę z podmiotem trzecim, np.: umowa przedwstępna, umowa o podwykonawstwo, umowa o współpracy, porozumienie pomiędzy
pracodawcami o oddelegowania pracowników.

W przypadku  dysponowania pośredniego należy w szczególności dołączyć do oferty   pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji osoby na  
potrzeby realizacji zamówienia osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
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Załącznik nr 6 do SIWZ
GK.271.35.2018

Wykaz sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2018/2019
Wykaz dotyczy grupy obszarowej nr ............... 

UWAGA: Dokumentu niniejszego nie należy załączać do oferty.  Przed udzieleniem zamówienia,  Zamawiający wezwie wykonawcę,  którego oferta
została najwyżej oceniona, do jego złożenia w terminie 5 dni.

Lp.
Rodzaj i typ sprzętu

(rodzaj, nazwa producenta, 
model, wymagany osprzęt)

Nr
rejestracyjny

Rok produkcji

Informacja o prawie do dysponowania
zasobem 

np. własność, dzierżawa, itp.
(nazwa właściciela) 

Data ostatniego
przeglądu

technicznego
Uwagi

1 2 3 4 4 6 7

Podpis ……………………………. Miejscowość ………………......  Data: ……………….
          (osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

UWAGA!  KAŻDY SPRZĘT POWINIEN POSIADAĆ NAPĘD 4x4.
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Załącznik nr  5  do SIWZ
GK.271.35.2018

Pisemne zobowiązanie
 podmiotu trzeciego 

Ja/My niżej podpisany/i działając w imieniu  ………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
 (nazwa i adres  podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy)

w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na „Zimowe utrzymania dróg
gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w sezonie zimowym 2018/2019.
Dotyczy  grupy  obszarowej   nr   …….. położonej w Gminie Tarnów obejmującej miejscowość
…..............................................……………………....."
Zobowiązuję  się/zobowiązujemy  się  oddać  do  dyspozycji  Wykonawcy …………………..…..
……………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………
 (nazwa i adres podmiotu  któremu zasoby zostają udostępnione)

niezbędne  zasoby  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonywaniu  zamówienia  przez  cały  okres
obowiązywania umowy, w szczególności zobowiązuje się do oddania do dyspozycji Wykonawcy:

1) wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,  wraz dowodami potwierdzającymi
doświadczenie : 

Lp. Rodzaj wiedzy i doświadczenia 
oddanego do dyspozycji Wykonawcy 

Sposób korzystania z wiedzy   i doświadczenia 
podmiotu trzeciego
(np.  podwykonawstwo, doradztwo techniczne,  
wyszkolenie kadry  itp.)

1.
………………………………………………………

2. 
………………………………………………………

Charakter  stosunku  prawnego  jaki  łączy  wykonawcę  z  podmiotem  udostępniającym  wiedzę
i doświadczenie: ……………………….………………………………………………
 (umowa zlecenia, umowa przedwstępna, umowa o podwykonawstwo, umowa oświadczenie usług lub
robót, umowa o współpracy itd.)

Niniejsze  zobowiązanie  wygasa  z  chwilą  zawarcia  przez  Zamawiającego  umowy  na  wykonanie
zamówienia, której stroną jest inny niż Wykonawca podmiot.

       …………………………………………………………………..
/Podpis Oferenta lub osoby  uprawnionej do reprezentowania go/
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Załącznik nr  7  do SIWZ
GK.271.35.2018

UMOWA NR....../2018

zawarta w dniu .................................. w Tarnowie w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego pomiędzy:
ZAMAWIAJĄCYM: Gminą Tarnów, ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów, reprezentowaną przez: 
Pana Grzegorza Kozioł                     -  Wójta Gminy 
przy udziale Pani Ireny Podraza   -  Skarbnika Gminy 

a WYKONAWCĄ: ............................................................................................................................

§ 1.

1.W wyniku przetargu nieograniczonego GK.271.35.2018 Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do
wykonania „zimowe utrzymania dróg gminnych w zakresie odśnieżania i zwalczania śliskości
zimowej w sezonie  zimowym 2018/2019.  Dotyczy grupy obszarowej  nr  …….. położonej w
Gminie Tarnów obejmującej miejscowość …..............................................……………………..…"

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług polegających na:
a) usuwaniu śliskości zimowej przez posypywanie /mieszanką piaskowo – solną/,
b) odśnieżaniu,
c) załadunku materiałów ciernych na piaskarki,
d) składowaniu materiałów do zwalczania śliskości, 
e) transporcie materiałów do miejsca ich składowania.

2.  Przystąpienie  do  prac  związanych  z  zimowym  utrzymaniem  dróg  nastąpi  niezwłocznie  po
wystąpieniu niekorzystnych warunków pogodowych lub na wezwanie upoważnionego przedstawiciela
Gminy lub sołtysa poszczególnych miejscowości.
3. Rozpoczęcie prac musi nastąpić nie później niż w czasie dwóch godzin od otrzymania telefonicznego
zlecenia. 
4.  Wezwanie może nastąpić w okresie całej doby telefonicznie pod nr tel. kom. …..........

§2

1. Za wykonanie usługi określonej w § 1 Wykonawca  będzie pobierał wynagrodzenie wyliczone na
podstawie następujących stawek:

a) praca sprzętu przy odśnieżaniu – …...... zł/godz. brutto, 
b) praca sprzętu przy posypywaniu wraz z materiałem – …........  zł/godz. brutto, 
c) praca sprzętu przy odśnieżaniu oraz posypywaniu wraz z materiałem – …....... zł/godz.
brutto. 

2.Ustalona  stawka  godzinowa  obejmuje  wszystkie  godziny  łącznie  z  godzinami  w  dni  świąteczne
i ustawowo wolne od pracy oraz podatek VAT.
3.Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów dojazdu środków transportowych i sprzętu do miejsca
składowania materiałów oraz kosztów montażu i demontażu sprzętu oraz załadunek materiałów sypkich
do posypywania dróg.
4.Maksymalna  wartość  zamówienia  w  okresie  trwania  umowy nie  może  przekroczyć  kwoty
….................. złotych brutto (słownie: ….........................)
5.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania zamówienia w niepełnym zakresie. Powyższe
będzie uzależnione od warunków atmosferycznych oraz potrzeb Zamawiającego.

§ 4

1.  Do  obowiązków Wykonawcy  należy  utrzymanie  w całym okresie  umownym gotowości
technicznej sprzętu.
2. Wykonawca pokrywa koszty naprawy własnego sprzętu.
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§ 5

Umowę zawiera się na okres od dnia 1 listopada 2018 roku do 30 kwietnia 2019 r.  

§ 6

1. Rozliczenie ilościowe wykonanych usług następować będzie na podstawie faktur VAT
potwierdzonych przez Sołtysa danej miejscowości lub zaakceptowanego przez tut. Urząd Członka Rady
Sołeckiej lub wytypowaną przez Urząd Gminy Tarnów niezależną osobę lub przez pracownika Referatu
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów. Rozliczenie będzie następowało na podstawie faktur,
w cotygodniowych odstępach /raz w tygodniu we  wtorek za poprzedni tydzień),
2. Podstawę do sporządzenia faktury stanowić będzie ilościowe wykonanie usług usuwania śliskości na
drogach gminnych wraz z ich przyporządkowaniem do miejscowości w których realizowana była
usługa.
3. Karty winny określać miejsce oraz rodzaj wykonywanej usługi:  odśnieżanie, posypywanie  lub
odśnieżanie z posypywaniem oraz ilości godzin. Czas pracy sprzętu z karty winien zgadzać się z
odczytem z urządzenia GPS przesyłającego lokalizację sprzętu oraz czas jego pracy,  który  będzie
weryfikowany  przez  pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów.   Karty
należy potwierdzić przez Sołtysa wsi lub zaakceptowanego przez tut. Urząd Członka Rady Sołeckiej
lub wytypowaną przez Urząd Gminy Tarnów niezależną osobę lub przez pracownika Referatu
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów. W przypadku niezgodności pracy sprzętu z odczytami
z urządzeniem GPS, faktury wraz z kartami będą odsyłane do Wykonawcy, celem ich korekty. Do czasu
ich zmiany, faktury nie będą podlegały zapłacie. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo nakazania Wykonawcy sposobu wykonania usługi. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania wskazanej usługi tj. odśnieżania lub posypywania lub łącznie
odśnieżania z posypywaniem, zgodnie z poleceniem Zamawiającego.
5. Zamawiający ma również prawo nakazania Wykonawcy zaprzestania świadczenia usług zimowego
utrzymania dróg jeśli wg oceny pracowników Gospodarki Komunalnej UGT usługi te nie są w danym
momencie konieczne do wykonywania. Jeżeli mimo takich monitów usługa nadal będzie wykonywana
nie  będzie  ona  podlegać  zapłacie.  Na  taką  okoliczność  zostanie  każdorazowo sporządzona  notatka
służbowa potwierdzona przez  Wójta lub Zastępcę Wójta Gminy Tarnów. 
6. W razie braku pod fakturą opisanych kart, Zamawiający będzie miał prawo odesłania faktury do
Wykonawcy bez zapłaty, do czasu aż Wykonawca usunie nieprawidłowości. 
7. Termin płatności faktur – 30 dni od daty złożenia faktury na dzienniku podawczym Urzędu Gminy
Tarnów. 

§ 7

1.  W przypadku  stwierdzenia  rażących  zaniedbań  w  utrzymaniu  dróg,  Zamawiający  może
rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy. 
2. W przypadku odmowy wyjazdu na drogi środka transportowego lub sprzętowego w żądanym
dniu  Zamawiający  może  rozwiązać  umowę  natychmiast  bez  wypowiedzenia  z  winy
Wykonawcy.
3.  W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych odstępstw od standardów wykonania
utrzymania dróg Wykonawca ponosi kary umowne w wysokości 1% wartości umownej za
każdy dzień nienależytego wykonania usługi.
4. W przypadku rozwiązania umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wartości umownej.
5.  Prawo odstąpienia przez Zamawiającego od umowy przysługuje ponadto w przypadkach
określonych w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych oraz w kodeksie cywilnym. 

§ 8 

1.Za szkody powstałe podczas wykonywania zlecenia na rzecz osób trzecich, pełną odpowiedzialność
ponosi Wykonawca, który zobowiązuje się do natychmiastowego naprawienia powstałych szkód.
2. Za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania usług związanych z zimowym utrzymaniem
dróg gminnych na terenie grupy  obszarowej  nr  …..  obejmującej  miejscowości
…………………………….. odpowiada Wykonawca.
3. Z takiej odpowiedzialności Wykonawca jest zwolniony w przypadku o którym mowa w § 6 pkt 5.
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§ 9.

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu zamówie-
nia w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy, tj.:
1) zakres………………………….. nazwa Podwykonawcy………………………………

Wartość robót brutto……… zł,  słownie…………………………………………….zł

§ 10.

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców
jak za swoje własne. 

2. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę  
o podwykonawstwo, ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonaw-
stwo.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umo-
wie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleco-
nej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.

4. Zamawiający  w  ciągu  14  dni  od  daty  otrzymania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo  
a także projektu jej zmiany, zgłosi pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy, a także do projektu
jej zmiany, której przedmiotem są usługi:
1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

5. Niezgłoszenie  pisemnego  zastrzeżenia  do  przedłożonego  projektu  umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi zimowego utrzymania dróg gminnych lub pro-
jektu jej zmian w terminie, o których mowa w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy lub
projektu jej zmian przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przed-
kłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmian, której przedmiotem są w/w usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiający,  w  terminie  14  dni  od  daty  otrzymania poświadczonej  za  zgodność  
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgłasza pisemny sprzeciw
do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 4.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przed-
miotem są w/w usługi lub jej zmian, w terminie określonym zgodnie z ust. 7, uważa się za akcepta-
cję umowy lub zmiany umowy przez zamawiającego.

9. Zgodnie z art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamówienia na daną usługę przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za
zgodność  z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dosta-
wy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o
wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym
mowa , nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż okre -
ślony w ust. 3, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

11. Przepisy ust. 9 i 10  stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
12. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części umowy przez Podwykonawcę lub dalsze-

go podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniej-
szej umowy.

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub dal-
szych podwykonawców będzie traktowana jak przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wy-
konawcy i nie może stanowić przyczyny zmiany terminu realizacji zamówienia.

14. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy.
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15. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,
Wykonawca  jest obowiązany wykazać  Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowa-
nia o udzielenie zamówienia.

16. Zapłata kolejnych części należnego wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi zgodnie z § 16 niniejszej
umowy oraz po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalne-
go wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Pod-
wykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umo-
wę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku uchyle-
nia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwy-
konawcę zamówienia.

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.17 dotyczy wyłącznie należności powstałych po  zaakcepto-
waniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są w/w usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag,
z zastrzeżeniem, że termin ten nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

21. W przypadku zgłoszenia uwag o których mowa w ust. 20 Zamawiający może: 
1) nie  dokonać  bezpośredniej  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy lub dalszemu podwyko-

nawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

22. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Za-
mawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§11

W  sprawach  bieżących  dotyczących  zimowego  utrzymania  dróg  Wykonawca  kontaktuje  się  
z Urzędem Gminy Tarnów, tel. 14 688-01-15, 42 lub 43 oraz Sołtysem wsi …..................................

§ 12

Wszelkie zmiany warunków umowy odbywać się mogą w formie pisemnych aneksów pod rygorem
nieważności. 

§13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
Prawo Zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§14

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 zachowuje Zamawiający. 
 
 
                       Wykonawca:                                                                                       Zamawiający:
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