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Część I. Instrukcja dla Wykonawców 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim 
ul. Szpitalna 4 
59-600 Lwówek Śląski  
Telefon: (75) 644-28-72, fax. (75) 644-28-72 
E-mail: zdplwowek@rcs.pl 
 

2. Tryb udzielania zamówienia. 

Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – Prawo zamówień publicznych              
(t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.), zwane w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „ustawą Pzp”. 

 
3. Opis przedmiotu zamówienia. 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019, z podziałem                   
na części:  

 

Część 1 – pn. „MIRSK I”  

Obejmuje obszar gminy Mirsk -  ogółem 45 km dróg. 

Planowane ilości godzin pracy: 

Odśnieżanie i posypywanie lub posypywanie (gołoledź) – 300 godz. 

Odśnieżanie  – 50 godz. 

Usuwanie zasp (wirnik) – 30 godz. 

Usuwanie zasp (ładowarka lub koparko-ładowarka)  – 30 godz.  

Wykonanie mieszanki, załadunek piaskarek  – 80 godz. 

Wymagany sprzęt: 

- pługopiaskarka (pług średni lub ciężki) – min. 1 szt. 

- pojazd z pługiem ciężkim – min 1 szt. 

- ładowarka lub koparko-ładowarka – min. 1 szt. 

- wirnik – min. 1 szt. 

 

Część 2 – pn. „MIRSK II”  

Obejmuje obszar gminy Mirsk oraz częściowo obszar gminy Gryfów Śląski - ogółem 23 km dróg. 

Planowane ilości godzin pracy: 

Odśnieżanie i posypywanie - 200 godz. 

Odśnieżanie  – 30 godz. 

Usuwanie zasp  – 10 godz.  

Wykonanie mieszanki, załadunek piaskarek – 50 godz. 

Wymagany sprzęt: 

- pługopiaskarka (pług średni lub ciężki) – min. 1 szt. 

- pojazd z pługiem średnim lub ciężkim – min 1 szt. 

- ładowarka lub koparko-ładowarka – min. 1 szt. 

 

Część 3 – pn. „GRYFÓW ŚLĄSKI” 

Obejmuje obszar gminy Gryfów Śląski – ok. 33 km. 

Planowane ilości godzin pracy: 

Odśnieżanie i posypywanie – 250 godz. 

Odśnieżanie – 50 godz. 

Usuwanie zasp – 10 godz.  

Wykonanie mieszanki, załadunek piaskarek – 50 godz. 
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Wymagany sprzęt: 

- pługopiaskarka (pług średni lub ciężki) – min. 1 szt. 
- pojazd z pługiem średnim lub ciężkim – min 1 szt. 
- ładowarka lub koparko-ładowarka – min. 1 szt. 

 

Część 4 – pn. „LUBOMIERZ” 

Obejmuje obszar gminy Lubomierz oraz częściowo obszar gminy Gryfów Śląski, Mirsk i Wleń – ogółem 38 km dróg. 

Planowane ilości godzin pracy: 

Odśnieżanie i posypywanie – 250 godz. 

Odśnieżanie – 50 godz. 

Usuwanie zasp – 10 godz.  

Wykonanie mieszanki, załadunek piaskarek – 50 godz. 

Wymagany sprzęt: 

- pługopiaskarka (pług średni lub ciężki) – min. 1 szt. 
- pojazd z pługiem średnim lub ciężkim – min 1 szt. 
- ładowarka lub koparko-ładowarka – min. 1 szt. 

 

Część 5 – pn. „LWÓWEK ŚLĄSKI” 

Obejmuje obszar gminy Lwówek Śląski oraz częściowo obszar gminy Wleń - ogółem 116 km dróg. 

Planowane ilości  godzin pracy: 

Odśnieżanie i posypywanie – 400 godz. 

Użycie solanki – 100 godz.                    

Odśnieżanie – 60 godz. 

Usuwanie zasp – 30 godz.  

Wykonanie mieszanki, załadunek piaskarek – 100 godz. 

Wymagany sprzęt: 

- pługopiaskarka (pług średni lub ciężki) – min. 2 szt. 
- posypywarko-solarka (pług średni lub ciężki) – min. 1 szt. 
- pojazd z pługiem średnim lub ciężkim – min 1 szt. 
- ładowarka lub koparko-ładowarka – min. 1 szt. 

 
ZAKRES ZOBOWIĄZAŃ WYKONAWCY  
Zamówienie polega na odśnieżaniu oraz posypywaniu materiałami uszorstniającymi (mieszanka piaskowo-solna, 

solanka) wskazanych odcinków dróg, zgodnie z wykazem dróg. W przypadku gołoledzi – posypywanie (lub użycie 

solanki) na całej długości. Na zadaniu 5 zamawiający wymagać będzie użycia solanki w obrębie miasta Lwówek 

Śląski i terenów zabudowanych do całkowitego wykorzystania posiadanej na pojeździe solanki. Na pozostałym 

obszarze - posypywanie materiałami sypkimi (mieszanka piaskowo-solna).  

Powstałe w wyniku intensywnych opadów śniegu zaspy śnieżne, których nie można usunąć sprzętem odśnieżnym 

podstawowym,  usuwane i rozpychanie będą przy użyciu ładowarki (koparko-ładowarki) lub wirnika. Wykonawca 

zobowiązany będzie również do wykonania z powierzonych materiałów – mieszankę piaskowo-solną i solankę.  

 

Utrzymanie zimowe odbywać się będzie zgodnie z „V standardem” oraz zasadami ZUD określonymi przez 

Zamawiającego. Standardy mogą w okresie trwania umowy ulec zmianie. 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 

1994r., „V standard” zimowego utrzymania dróg wymaga: 

1) Jezdnia odśnieżona. W miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. 
2) Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu (odcinki wskaże zamawiający). 

3) Dopuszczalne odstępstwa od standardu V: 
a) po ustaniu opadów śniegu: 
- luźny                    - 16 godz. 
- zajeżdżony       - występuje 
- nabój śnieżny   - występuje 
- zaspy                 - występują 
Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. 

b) od stwierdzenia występowania zjawisk: 
W miejscach wyznaczonych: 
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- gołoledź                  - 8 godz. 
- pośniegowa          - 10 godz. 

 
Szczegółowy zakres zobowiązań Wykonawcy określono w części III. Istotne postanowienia umowy. 
 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Do wykonania zamówienia Wykonawca zaangażuje następujące pojazdy: 

1) Pojazd (nośnik) z pługiem i piaskarką (tzw. pługopiaskarka) – do odśnieżania i posypywania lub posypywania 

(gołoledź), 

2) Pojazd (nośnik) z pługiem i posypywarko-solarką (tzw. posypywarko-solarka) – do odśnieżania i użycia solanki, 

3) Pojazd (nośnik) z pługiem (tzw. pług) – do odśnieżania, 

4) Ładowarka lub koparko-ładowarka – do usuwania zasp, wykonania mieszanki, załadunku piaskarek,  

5) Wirnik (dotyczy części 1) – do usuwania zasp, 

zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla danej części. 

Zamawiający dopuszcza posypywarko-solarki do odśnieżania i posypywania. 

Minimalna ładowność piaskarek wynosi 5 Mg materiałów sypkich. Posypywarko-solarki muszą mieć sprawną instalację 

zraszania, a pojemność zbiorników na solankę nie powinna być mniejsza niż 1000 litrów. Pługi odpowiednio średni lub 

ciężki z tym zastrzeżeniem, że dla zadania 1 wymaga się pojazdu z pługiem ciężkim. Pojazdy – nośniki o mocy                               

min. 100 Km. Ładowarka (lub koparko-ładowarka) samojezdna o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1 m
3
. Wirnik 

samobieżny lub ciągany do odśnieżania dróg. Pojazdy (nośniki) muszą być sprawne i przystosowane do zimowego 

utrzymania dróg tj. odpowiednio oznakowane (oświetlone), obowiązkowo w migające światło ostrzegawcze tzw. 

„kogut”. 

Posypywarko-solarki i piaskarki wyposażone zostaną w zintegrowane moduły GPS wraz z czujnikami, umożliwiającymi 

lokalizację sprzętu oraz rejestrację jego pracy (praca pługa i piaskarki). Montażu dokona firma specjalizująca się                         

w obsłudze tego typu urządzeń na zlecenie i koszt Zamawiającego. Abonament za monitoring systemu GPS pokryje 

Zamawiający, natomiast Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia sprzętu do montażu (i demontażu)                               

i utrzymania sprawnych modułów przez okres obowiązywania umowy. Po zakończeniu zimowego utrzymania 

urządzenia zostaną zdemontowane przez Zamawiającego. Urządzenia GPS stanowią własność Zamawiającego.                       

W przypadku uszkodzenia urządzeń GPS lub czujników z winy Wykonawcy lub z powodu wady nośników, koszty 

naprawy pokryje Wykonawca. 

 

MATERIAŁY DO ZUD 

Sól do wykonania solanki oraz sól i piasek do wykonania mieszanki zapewni Zamawiający. Wykonawca wykona we 

własnym zakresie solankę i mieszankę piaskowo-solną z materiałów powierzonych przez Zamawiającego. Zamawiający 

wymaga dysponowania bazą materiałową do przechowywania materiałów sypkich w ilości minimum 1000 Mg, na 

terenie obsługiwanej gminy.  

Załadunek piaskarek rozliczany będzie jako praca ładowarki. W celu rozliczenia pracy ładowarki przyjmuje się, że czas 
załadunku 1 piaskarki o poj. 5 t wynosi 15 minut, a czas wykonania 100 ton mieszanki piaskowo-solnej wynosi 7 godzin 
pracy ładowarki. Wykonanie solanki – w cenie za pracę posypywarko-solarki. 
 

OSOBY WYKONUJĄCE ZAMÓWIENIE 

Do wykonania zamówienia Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje                            

i uprawnienia wymagane przepisami prawa tj. prawa jazdy odpowiednie do obsługiwanego sprzętu. Kierowcy muszą 

być wyposażeni w sprawne telefony komórkowe.  

 
ROZLICZENIE 
Umowa na wykonanie usług zud zostanie zawarta na okres od 01.11.2018r. do 31.03.2019r.  
Rozliczenie usług następować będzie za każdy miesiąc z dołu. Rozliczenie godzinowe – za wykonaną pracę.  
 
Za miesiące grudzień 2018, styczeń 2019 i luty 2019 Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie za pozostawanie 

w gotowości pojazdów: pługopiaskarka i posypywarko-solarka, które docelowo przeznaczone będą do wykonywania 

usług odśnieżania i posypywania lub użycia solanki: tj.: 

 Część 1 “Mirsk I” – za 1 pojazd,  

 Część 2 “Mirsk II” – za 1 pojazd, 

 Część 3 “Gryfów Śląski” –  za 1 pojazd,  
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 Część 4 “Lubomierz” –  za 1 pojazd,  

 Część 5 “Lwówek Śląski – za 3 pojazdy 

 

Gotowość rozliczana będzie proporcjonalnie za każdy miesiąc, za który przysługuje. Wykonawca określi  

wynagrodzenie za gotowość w stawce miesięcznej za dany pojazd.  

Wynagrodzenia za gotowość przysługiwać będzie za każdy dzień (dobę) nieświadczenia usług przez wskazane pojazdy 

w danym miesiącu tzn. miesięczna stawka za 1 pojazd pomniejszana będzie o każdy dzień pracy pojazdu w danym 

miesiącu, niezależnie od ilości godzin pracy w tym dniu. Do rozliczenia wynagrodzenia za gotowość przyjmuje się liczbę 

dni kalendarzowych w danym miesiącu. 

 
Dokumentowanie świadczonych usług: 
Wykonawca musi posiadać możliwość dokonywania comiesięcznych rozliczeń z wykorzystaniem pakietu biurowego 
„Microsoft Office” w programie EXCEL lub innego kompatybilnego. Zamawiający przekaże wykonawcy arkusz 
kalkulacyjny, w którym wykonawca będzie prowadził ewidencję czasu pracy oraz wykonywał zbiorcze wydruki. 
 
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE 
Zamawiający informuje, że 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”, że:  
 administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku 

Śląskim ul. Szpitalna 4; 
 podane przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
 odbiorcami tych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;   
 podane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, 
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach 
ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosowanie do art. 22 RODO; 

 Wykonawca posiada prawo: 
− na podstawie art. 15 RODO dostępu do podanych danych osobowych; 
− na podstawie art. 16 RODO do sprostowania danych osobowych 

**
; 

− na podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych                              
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;   

− wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Wykonawcy narusza przepisy RODO; 

 Wykonawcy nie przysługuje: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu 

przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** 
Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać 
integralności protokołu oraz jego załączników. 
 

*** 
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

 
Ponadto Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia 

wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. 
obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób 
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fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże 
obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba 
fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). 
Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób 
fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co 
najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych 
interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wymaga 
się  od wykonawcy do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w 
art. 13 lub art. 14 RODO. 
 
Kod CPV:  
90.62.00.00-9 Usługi odśnieżania 

90.63.00.00-2 Usługi usuwania oblodzeń 

45.52.00.00-8 Wynajem koparek z obsługą operatorską 

 
4. Zamówienia częściowe 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną część – 
może również na wszystkie części. 
 

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) i 7) ustawy Pzp. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6) i 7) ustawy Pzp. 
 

6. Informacja o ofercie wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

7. Termin wykonania zamówienia: 
Termin wykonania zamówienia: 01.11.2018 – 31.03.2019. 

 

8.  Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wymagane 
od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, środki dowodowe w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
- nie podlegają wykluczeniu; 
- spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

 
9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.  

9.1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące: 

9.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów; 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać w sposób szczególny. 
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,  
o którym mowa w pkt. 9.2 SIWZ; 

 
9.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać w sposób szczególny. 
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,  
o którym mowa w pkt. 9.2 SIWZ; 
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9.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej; 
 

a) Wykonawca musi dysponować sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia: 
 
Część 1 „MIRSK I”: 
- pługopiaskarka (pług średni lub ciężki) – min. 1 szt. 
- pojazd z pługiem ciężkim – min 1 szt. 
- ładowarka lub koparko-ładowarka – min. 1 szt. 
- wirnik – min. 1 szt. 
 
Część 2 „MIRSK II”: 
- pługopiaskarka (pług średni lub ciężki) – min. 1 szt. 
- pojazd z pługiem średnim lub ciężkim – min 1 szt. 
- ładowarka lub koparko-ładowarka – min. 1 szt. 
 
Część 3 „GRYFÓW ŚLĄSKI”: 
- pługopiaskarka (pług średni lub ciężki) – min. 1 szt. 
- pojazd z pługiem średnim lub ciężkim – min 1 szt. 
- ładowarka lub koparko-ładowarka – min. 1 szt. 
 
Część 4 „LUBOMIERZ”: 
- pługopiaskarka (pług średni lub ciężki) – min. 1 szt. 
- pojazd z pługiem średnim lub ciężkim – min 1 szt. 
- ładowarka lub koparko-ładowarka – min. 1 szt. 
 
Część 5 „LWÓWEK ŚLĄSKI”: 
- pługopiaskarka (pług średni lub ciężki) – min. 2 szt. 
- posypywarko-solarka (pług średni lub ciężki) – min. 1 szt. 
- pojazd z pługiem średnim lub ciężkim – min 1 szt. 
- ładowarka lub koparko-ładowarka – min. 1 szt. 

 
Zamawiający dopuszcza pojazd (nośnik) z pługiem i posypywarko-solarką (tzw. posypywarko-solarka) do 

odśnieżania i posypywania. 

Minimalna ładowność piaskarek wynosi 5 Mg materiałów sypkich. Posypywarko-solarki muszą mieć sprawną 

instalację zraszania, a pojemność zbiorników na solankę nie powinna być mniejsza niż 1000 litrów. Pługi 

odpowiednio średni lub ciężki z tym zastrzeżeniem, że dla zadania 1 wymaga się pojazdu z pługiem ciężkim. 

Pojazdy – nośniki o mocy min. 100 Km. Ładowarka (lub koparko-ładowarka) samojezdna o pojemności łyżki nie 

mniejszej niż 1 m
3
. Wirnik samobieżny lub ciągany do odśnieżania dróg. Pojazdy (nośniki) muszą być sprawne               

i przystosowane do zimowego utrzymania dróg tj. odpowiednio oznakowane (oświetlone), obowiązkowo                  

w migające światło ostrzegawcze tzw. „kogut”. 

 
b) Wykonawca musi dysponować bazą materiałową na terenie obsługiwanej gminy, z możliwością 

nagromadzenia materiałów sypkich w ilości min. 1000 Mg: 

Część 1 „MIRSK I” – na terenie gminy Mirsk  
Część 2 „MIRSK II” – na terenie gminy Mirsk 
Część 3 „GRYFÓW ŚLĄSKI” – na terenie gminy Gryfów Śląski 
Część 4 „LUBOMIERZ” – na terenie gminy Lubomierz 
Część 5 „LWÓWEK ŚLĄSKI” – na terenie gminy Lwówek Śląski 
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c) Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają 
kwalifikacje oraz uprawnienia (odpowiednie do obsługiwanego pojazdu kategorie prawa jazdy) 
wymagane przepisami prawa, w szczególności: 
 
Część 1 „MIRSK I”  
- kierowca pługopiaskarki – min. 1 osoba 
- kierowca pojazdu z pługiem – min. 1 osoba 
 
Część 2 „MIRSK II” 
- kierowca pługopiaskarki – min. 1 osoba 
- kierowca pojazdu z pługiem – min. 1 osoba 

 
Część 3 „GRYFÓW ŚLĄSKI” 
- kierowca pługopiaskarki – min. 1 osoba 
- kierowca pojazdu z pługiem – min. 1 osoba 

 
Część 4 „LUBOMIERZ” 
- kierowca pługopiaskarki – min. 1 osoba 
- kierowca pojazdu z pługiem – min. 1 osoba 

 
Część 5 „LWÓWEK ŚLĄSKI” 
- kierowca pługopiaskarki i posypywarko-solarki – min. 3 osoby 
- kierowca pojazdu z pługiem – min. 1 osoba 

 
Kierowcy muszą być wyposażeni w sprawne telefony komórkowe. 

 
9.2. Na podstawie art. 25a ust. 1 w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia  

z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24  
ust. 1 i ust. 5 pkt.1) i 2) ustawy Pzp oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  
w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp wraz z ofertą Wykonawca złoży aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
zgodne z treścią załącznika nr 1 do SIWZ. 

 
9.3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.  

1) W sytuacji określonej w pkt. 9.3. Wykonawca zobowiązany jest 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. 

2) 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 (usługi zimowego utrzymania dróg). 

3) Jeżeli wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania wobec nich:  
a)  braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt.1) i 2) ustawy Pzp, 
b)  spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, 
zobowiązany jest zamieścić w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 9.2 informacje o tych podmiotach. 
 

9.4.  Zamawiający po otwarciu ofert dokona ich oceny, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została 
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
(procedura określona w art.24aa Ustawy). 

9.5.  Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania. 

9.5.1 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę, jeśli zachodzą 
okoliczności określone w art. 24 ust. 1 oraz ust.5 pkt.1) i 2) ustawy Pzp. 
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9.6. Wykaz oświadczeń i dokumentów (środki dowodowe) jakich Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału                                 
w postępowaniu. 
 
1.  Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą do złożenia,                             
w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów odpowiednio  
w zakresie: 
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                            

z odrębnych przepisów: 

Z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów                                              
w przedmiotowym zakresie. 
 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Z uwagi na brak postawionego warunku Zamawiający odstępuje od żądania dowodów                                              
w przedmiotowym zakresie. 
 

3) zdolności technicznej lub zawodowej:  

a) wykazu sprzętu, przeznaczonego przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wykazu 
narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami - zgodnie z treścią załącznika nr 2 SIWZ; Wykonawca przygotuje wykaz sprzętu 
dotyczący danej części zamówienia, na którą składa ofertę. 

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - 
zgodnie z treścią załącznika nr 3 SIWZ; Wykonawca przygotuje wykaz osób dotyczący danej części 
zamówienia, na którą składa ofertę. 

4) wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt.12) -23)    
oraz w art. 24 ust. 5 pkt.1)  ustawy Pzp: 

a) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej                            
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 
2015.184 1618 i 1634 z późn. zm.) – zgodnie z treścią załącznika nr 4 SIWZ. Oświadczenie należy 
złożyć w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 
ust. 5. ustawy Pzp; 

b) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1) Ustawy Pzp; 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
zamiast dokumentu, jakim jest odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
jego upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce  zamieszkania ma 
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126), 
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem 
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  Termin ważności takiego oświadczenia musi być 
tożsamy z zastępowanym dokumentem, wymaganym przez Zamawiającego. 
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2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w pkt.  9.6 ppkt. 1.4) siwz w zakresie wymaganym od Wykonawcy. 

OCENA SPEŁNIENIA KAŻDEGO Z WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W PKT. 9 BĘDZIE 
DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW WEDŁUG FORMUŁY: „SPEŁNIA - NIE SPEŁNIA”. 

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
10.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania 

ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 

10.2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.  

10.3.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym 
mowa w pkt 9.2 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w 
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji 
oraz brak podstaw wykluczenia. 

11. Wadium 
11.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego 
zamówienia publicznego w wysokości: 

Część 1 – 1.800 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych); 
Część 2 – 1.100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych); 
Część 3 – 1.400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych); 
Część 4 – 1.400 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych); 
Część 5 – 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 

11.2. Wadium może być wnoszone w następujących formach:   
11.2.1. Pieniądzu, 
11.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym                     
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

11.2.3. Gwarancjach bankowych, 
11.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych, 
11.2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia                               
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2007.42.275 j.t. z późn. zm.). 

11.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 15.1.a) Wniesienie 
wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, 
gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 
składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest 
obligatoryjne (w przypadku złożenia wadium w pieniądzu), jednakże nie wystarczające do stwierdzenia przez 
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 

11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego nr 43 1020 5226 0000 
6802 0546 2728. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium – zimowe utrzymanie dróg w sezonie 
2018/2019 część …….”.  

11.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu potwierdzającego 
wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Szpitalna 
4, 59 – 600 Lwówek Śląski, pokój 2. Przy przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie 
potwierdzenie na dostarczonej przez siebie kserokopii.  

11.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt. 11.2.2. do 11.2.5., wadium 
powinno być sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące elementy: 

 a) Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela oraz wskazanie ich 
siedzib, 

  b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, 
  c) Kwotę gwarancji lub poręczenia, 
  d) Termin ważności wadium, 

 e) W przypadku Konsorcjum w treści dokumentu należy zaznaczyć zapis, że dotyczy ona Konsorcjum, 
 f) Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: 

  - w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 
ust. 1 Ustawy pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a Ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził 
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zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Ustawy Pzp, co spowodowało brak 
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 
  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
 - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy”. 
11.7. Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest  w art. 46 Ustawy Pzp. 

12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia niniejszego zamówienia publicznego. 
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane 
będą w PLN.  

14. Opis sposobu przygotowania oferty. 
14.1. Wymagania podstawowe: 

a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
b) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) 
określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład 
oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

c) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 
dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 
stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione 
przez osoby do tego upoważnione. 

d) Wzory dokumentów dołączonych do Części I niniejszej SIWZ mogą zostać wypełnione przez Wykonawcę 
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z Częścią I niniejszej 
SIWZ. 

e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani ich dołączania do 
oferty. 

f) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. W przypadku 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 
Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot 
uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty. 

14.2. Forma oferty: 
a)  Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone w języku 

obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 
b) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.  
c) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez 

osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) 
podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 
lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez 
Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane 
i parafowane. 

d) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany do wpisywanej przez 
siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być 
parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. 

e)  Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być składane w formie oryginałów lub poświadczonych przez 
Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów 
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z 
oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być 
potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub 
więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 
Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
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14.3. Zawartość oferty: 

Kompletna oferta musi zawierać: 

1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru określonego w Części II SIWZ Formularz oferty; 

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
 oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
zgodne z treścią  Załącznika nr 1 do SIWZ;  

3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o  udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; 

4) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty  
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny; 

5) Stosowne zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w pkt. 9.3. ppkt 1) siwz  
(jeżeli dotyczy); 

6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego lub kopia 
wadium wniesionego w innej formie. 

14.4.  Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.  

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie 
będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

15.1. Miejsce oraz termin składania ofert 

a) Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski wyłącznie               
w sekretariacie (I piętro, pok. 2) lub listownie/przesyłką na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa 
20 lipca 2018 roku, o godz. 8:45. 

b) Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej 
firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt. 15.1 a) terminie, będą zwracane niezwłocznie. Oferty przesłane faksem 
nie będą rozpatrywane. 

15.2. Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób: 
d) W dwóch zamkniętych kopertach, pierwsza – zewnętrza oznakowana wg treści: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim 
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019,  

z podziałem na części”. 
Nie otwierać przed 20 lipca 2018 r., godz.9:00 

 
 

e) Druga - wewnętrzna, wg treści: 
Nazwa Wykonawcy 
Ulica, nr budynku 

Kod pocztowy, miejscowość 
“Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019, 

z podziałem na części”. 
15.3. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania Zamawiający nie bierze 

odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. 

 
16. Zmiana i wycofanie oferty 

16.1. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować ofertę za pomocą 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego. 
16.2. Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, przed upływem 

terminu składania ofert. 
16.3. Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt 15.2 niniejszej 

specyfikacji i dodatkowo opisane: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 
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17. Miejsce oraz termin otwarcia ofert  

17.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2018 roku, o godzinie 9:00 w siedzibie Zamawiającego ul.Szpitalna 4, 
Lwówek Śląski,  I piętro, pok. 3. 

17.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz 
adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, oraz jeśli dotyczy: 
okresów gwarancji, warunków płatności oraz ilości stron/kartek, na których składane są oferty. 

17.3. Oferty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności 
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych 
nie będą otwierane. 

17.4. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i 
po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty. 

 

18. Termin związania ofertą 
18.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. 

19. Opis sposobu obliczenia ceny. 
19.1. Podana w ofercie cena (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) musi być wyrażona w PLN i podana                 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
19.2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie 

doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej z 
obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności wszelkie koszty związane z 
realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego wykonania wynikające z opisu przedmiotu zamówienia 
oraz załączników. 

19.3. Cena (brutto) = wartość netto + podatek VAT, gdzie podatek VAT należy obliczyć z zaokrągleniem do 
dwóch miejsc po przecinku. 

19.5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie                      
z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia 
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, 
który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (tzw. odwrócony VAT). 

 

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

20.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

 cena oferty (brutto) - znaczenie 100% 

20.2. Każda część zamówienia oceniana będzie oddzielnie, na podstawie ceny brutto przedstawionej                            
w formularzu oferty. 

20.3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy (Wykonawców) z najniższą ceną.  

20.4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone 
oferty z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

20.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 
ofertach. 

21. Tryb oceny ofert.  
21.1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek. 

a)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji 
dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany 
w  jej treści. 

b)  Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe,                             
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian                      
w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

21.2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.  
Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy 
dokumentów i materiałów (w zakresie wymaganym przez Zamawiającego), jakie Wykonawca zawarł w swej 
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ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 Ustawy Pzp przy zastosowaniu reguł okreslonych w art. 89 
Ustawy Pzp. 

22. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.  
1. Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia: 

1.1)  zostanie zawarta w formie pisemnej; 
1.2)  mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej; 
1.3)  jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji 

publicznej;  
1.4)  zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 

ofercie; 
1.5)  zostanie zawarta na okres wskazany w Części III SIWZ, który jest projektem Umowy; 
1.6)  podlega unieważnieniu: 

a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 Ustawy Pzp, 
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ. 

 
23. Zmiany umowy 

23.1. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy. 

23.2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 
1) zmiana terminu realizacji określonego w §2 umowy, w przypadku: 

a) warunków atmosferycznych – intensywne opady śniegu, zalegający śnieg, gołoledź itp., 
b) klęski żywiołowej, 

2) zmiany osobowe, w przypadku: 
a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone 

w SIWZ, 
b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, 
c) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli Wykonawca 

nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie złożenia oferty lub 
rozszerzenie podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,  

d) rezygnacja z podwykonawcy, 
3) pozostałe zmiany: 

a) zmiana pojazdów wskazanych w §4 ust.2 umowy pod warunkiem, że pojazdy oraz ich osprzęt 

odpowiadać będzie wymaganiom określonym w SIWZ, 

b) zmiana placu składowego, pod warunkiem, że nowy będzie znajdował się na terenie obsługiwanej 

gminy, 

c) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, 

d) zostały spełnione łącznie następujące warunki, a zmiany postanowień umownych nie prowadzą do 

zmiany charakteru umowy: 

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając                    
z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

e) Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: 
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy, 

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

f) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu przepisów 144 ust.1e ustawy Prawo 
zamówień publicznych; 

g) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,                      
a zmiany te nie prowadzą do zmiany charakteru umowy. 

24. Czynności jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy: 
1. Warunkiem podpisania umowy będzie przedłożenie umowy regulującej współpracę podmiotów 

występujących wspólnie. 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy. 
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25. Środki ochrony prawnej  
1. Informacje ogólne. 

a) Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy 
przysługują środki ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia oraz SIWZ przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 stawy Pzp; 

b) Środki ochrony prawnej, opisano w Dziale VI Ustawy. Są nimi: 

 odwołanie – Rozdział 2; 

 skarga do sądu – Rozdział 3 
2. W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, Wykonawca, może poinformować Zamawiającego o 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie. 

26. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i sposób porozumiewania się Zamawiającego z 
Wykonawcami. 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem, z zastrzeżeniem pkt.3.  
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz pełnomocnictwa. 
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą 

elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 
5. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  

Marek Makowski, Katarzyna Piaskowska, e-mail: zdplwowek@rcs.pl.  
 

27. Podwykonawstwo. 
27.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
27.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 
27.3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za należyte wykonanie tego zamówienia. 
27.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt. 9.2. 

27.5. Szczegółowe warunki i ustalenia dotyczące podwykonawstwa określa Część III SIWZ Istotne postanowienia 
umowy. 



str. 16 

 

Załącznik nr 1 
 

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
 

Zadanie:  
 

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019,  
z podziałem na części”. 

  
1.  ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski   

 
2. WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  
 
 

 

  
 
 

 

   

   

 
 
 

OŚWIADCZAM, ŻE:  

na dzień składania ofert: 

 

I. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w 16rt. 24 ust. 1  

pkt. 12) do 23) ustawy Pzp  (patrz załącznik nr 1a), 

II. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 16rt. 24 ust. 5 pkt. 1) i 2) ustawy Pzp (patrz załącznik 
nr 1a). 

 

 
 
 

…........................ dnia ….................          …........................................................................ 
   podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  
   do składania oświadczeń woli w imieniu 
   Wykonawcy 
 

III. Spełniam warunki w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie: 

1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  
z odrębnych przepisów; 

2.  sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3.  zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

 

 

…........................ dnia ….................          …........................................................................ 
   podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  
   do składania oświadczeń woli w imieniu 
   Wykonawcy 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. 

Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-

20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 2)  ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 

art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………. 

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

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

 

…........................ dnia ….................          …........................................................................ 
   podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  
   do składania oświadczeń woli w imieniu 
   Wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

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

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CeiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania                       

o udzielenie zamówienia. 

 

…........................ dnia ….................          …........................................................................ 
   podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  
   do składania oświadczeń woli w imieniu 
   Wykonawcy 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

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

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

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

 

…........................ dnia ….................          …........................................................................ 
   podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  
   do składania oświadczeń woli w imieniu 
   Wykonawcy 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

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

błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…........................ dnia ….................          …........................................................................ 
   podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  
   do składania oświadczeń woli w imieniu 
   Wykonawcy
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Załącznik nr 1a do oświadczenia 
 
 

Przesłanki wykluczenia  wykonawcy określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12) do 23) Ustawy Pzp: 
 Z postępowania o udzielenia zamówienia publicznego wyklucza się:  

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

2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub 

art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub 
art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),  

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

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

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

3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 13;  

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

5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 
błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub 
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;  

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

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

8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu;  

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

10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);  

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

12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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Przesłanki wykluczenia  wykonawcy określone w art. 24 ust. 5 pkt. 1) i 2) Ustawy Pzp: 
 

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne                      
(Dz. U. Poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku                   
w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. Z 2015 r. Poz. 233,                        
z późn. zm.). 

2) 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 środków 
dowodowych; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sip.lex.pl/#/dokument/18208902?unitId=art%28332%29ust%281%29&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/17021464?unitId=art%28366%29ust%281%29&cm=DOCUMENT


str. 20 

 

Załącznik nr 2 
 

 
 

WYKAZ SPRZĘTU,  
PRZEZNACZONEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Część nr …………………………. 
 

Zadanie:  
 

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019, 
z podziałem na części”  

 
1. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim , ul. Szpitalna 4,  59-600 Lwówek Śląski  

 
2. WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  
 
 

 

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

Zamówienie realizowane będzie z wykorzystaniem następującego sprzętu:  
 

l.p. 
Rodzaj  

(opisać szczegółowo rodzaj, parametry – zgodnie z wymaganiami SIWZ) 

Podstawa dysponowania 
 (własność, udostępnia 

podmiot trzeci, 
podwykonawca) 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
Baza materiałowa dla części 1 ……………………………….*) 
Baza materiałowa dla części 2 ……………………………….*) 
Baza materiałowa dla części 3 ……………………………….*) 
Baza materiałowa dla części 4 ……………………………….*) 
Baza materiałowa dla części 5 ……………………………….*) 
 

 
*) niepotrzebne skreślić, właściwe wypełnić podając dokładny adres 

 
 

…........................ dnia ….................                …....................................................................  
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 
 

 
 

WYKAZ OSÓB,  
SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

Część …………….. 
 

Zadanie:  
 

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019,  
z podziałem na części”  

 
1. ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim , ul. Szpitalna 4,  59-600 Lwówek Śląski  

 
2. WYKONAWCA: 

L.p. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy 

  
 
 

 

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

w wykonaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby:  
 

l.p. 
Funkcja/Zakres wykonywanych czynności  

w ramach niniejszego zamówienia 

Kwalifikacje zawodowe 
(uprawnienia) 

(podstawa prawna udzielenia) 
 

Podstawa dysponowania 
 osobą 

(Umowa o pracę,  
umowa zlecenie) 

    

3. Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany osoby posiadającej stosowne uprawnienia  
w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego pełnienie funkcji, 
b) nie wywiązywania się tej osoby z obowiązków wynikających z umowy, 
c)   Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby, jeśli uzna, że nie spełnia ona w sposób 

należyty obowiązków wynikających z umowy, 
d)   Wykonawca w przypadkach wymienionych w pkt 3 i/lub 4 zobowiązany jest zapewnić zastępstwo przez osobę 

legitymującą się co najmniej  kwalifikacjami, o których mowa w pkt. 9.1.3. Części I SIWZ. 
 
…........................ dnia ….................                …....................................................................  

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 
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LISTA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 

Zadanie:  
 

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019,  
z podziałem na części”. 

   
  

 

Na podstawie 22rt. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, 

którzy złożyli oferty w terminie, zamieszczonymi na stronie internetowej zamawiającego 
 

 
OŚWIADCZAM, ŻE: 

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

(nazwa podmiotu) 
 

 
–   Jest członkiem  grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                              

i konsumentów (Dz.  U. 2015.184 z późn. zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty*: 
 

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

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

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

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

5. ...................................................................................................................................................  

6. ...................................................................................................................................................  

 

–  Nie należy do grupy kapitałowej z żadnym z tych wykonawców *. 

 

 

* Niepotrzebne  skreślić 
 
 
 
 
 
 
  
 
…........................ dnia …................. …....................................................................  

podpisy i pieczęcie osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Część II. Formularz oferty 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019,  

z podziałem na części”  
 

Oferta złożona na część: 
 

Część 1 „MIRSK I” *) 
Część 2 „MIRSK II” *) 
Część 3 „GRYFÓW ŚLĄSKI” *) 
Część 4 „LUBOMIERZ” *) 
Część 5 „LWÓWEK ŚLĄSKI” *) 

 
 

1. Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski 

2. Oferta złożona przez: 

2.1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy
*)

 /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie
*)

:  

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

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

Zarejestrowany adres Wykonawcy
*)

 /Pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie
*)

: 

ulica:……………………………………………………………………………………………… nr: …………………………………………………………… 

kod: …………………………… miejscowość:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

województwo: …………………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………………………… 

tel.: ……………………………………………………………………… fax.: …………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………………………… 

Nr konta bankowego: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.2. Zarejestrowana nazwa Partnera podmiotów występujących wspólnie
*)

:  

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

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

Zarejestrowany adres Partnera podmiotów występujących wspólnie 

ulica: ……………………………………………………………………………………………… nr: …………………………………………………………… 

kod: …………………………… miejscowość:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

województwo: …………………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………………………… 

tel.: ……………………………………………………………………… fax.: …………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………… REGON: ………………………………………………………………………………………… 
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2.3. itd. 

Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy: 

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

 
Adres do korespondencji w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem:  

ulica:……………………………………………………………………………………………… nr: …………………………………………………………… 

kod: …………………………… miejscowość:  ……………………………………………………………………………………………………………… 

województwo: …………………………………………………………… e-mail: ………………………………………………………………………… 

tel.: ……………………………………………………………………… fax.: …………………………………………………………………………………… 

 

3. Oferujemy, zgodnie z założeniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie zamówienia opisanego 

szczegółowo w Części I SIWZ: 

Część 1 „MIRSK I”  *) za cenę brutto …………………….. zł (słownie: …………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…), 
zgodnie z wyliczeniem: 

Lp. Opis pozycji ilość 

Cena 
jednostkowa 

(za 1 godz. 
netto/ za 1 

miesiąc netto) 

Wartość 
netto 

Podatek VAT 

Wartość brutto 
stawka kwota 

1. 
Pługopiaskarka (odśnieżanie i 
posypywanie lub posypywanie) 

300 godz.   8%   

2. Pług (odśnieżanie) 50 godz.   8%   

3. Wirnik (usuwanie zasp) 30 godz.   8%   

4. Ładowarka (usuwanie zasp) 30 godz.   8%   

5. 
Ładowarka (wykonanie 
mieszanki, załadunek piaskarek) 

80 godz.   23%   

6. Gotowość pługopiaskarki 3 miesiące   8%   

Razem     

 
Część 2 „MIRSK II”  *) za cenę brutto …………………….. zł (słownie: ………………………………………………………………….………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…), 
zgodnie z wyliczeniem: 

Lp. Opis pozycji ilość 

Cena 
jednostkowa 

(za 1 godz. 
netto/ za 1 

miesiąc netto) 

Wartość 
netto 

Podatek VAT 

Wartość brutto 
stawka kwota 

1. 
Pługopiaskarka (odśnieżanie i 
posypywanie lub 
posypywanie) 

200 godz.   8%   

2. Pług (odśnieżanie) 30 godz.   8%   

3. Ładowarka (usuwanie zasp) 10 godz.   8%   

4. 
Ładowarka (wykonanie 
mieszanki, załadunek 
piaskarek) 

50 godz.   23%   

5. Gotowość pługopiaskarki 3 miesiące   8%   

Razem     
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Część 3 „GRYFÓW ŚLĄSKI ”  *) za cenę brutto …………………….. zł (słownie: …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…), 
zgodnie z wyliczeniem: 

Lp. Opis pozycji ilość 

Cena 
jednostkowa 

(za 1 godz. 
netto/ za 1 

miesiąc netto) 

Wartość 
netto 

Podatek VAT 

Wartość brutto 
stawka kwota 

1. 
Pługopiaskarka (odśnieżanie i 
posypywanie lub 
posypywanie) 

250 godz.   8%   

2. Pług (odśnieżanie) 50 godz.   8%   

3. Ładowarka (usuwanie zasp) 10 godz.   8%   

4. 
Ładowarka (wykonanie 
mieszanki, załadunek 
piaskarek) 

50 godz.   23%   

5. Gotowość pługopiaskarki 3 miesiące   8%   

Razem     

 

Część 4 „LUBOMIERZ ”  *) za cenę brutto …………………….. zł (słownie: …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…), 
zgodnie z wyliczeniem: 

Lp. Opis pozycji ilość 

Cena 
jednostkowa 

(za 1 godz. 
netto/ za 1 

miesiąc netto) 

Wartość 
netto 

Podatek VAT 

Wartość brutto 
stawka kwota 

1. 
Pługopiaskarka (odśnieżanie i 
posypywanie lub 
posypywanie) 

250 godz.   8%   

2. Pług (odśnieżanie) 50 godz.   8%   

3. Ładowarka (usuwanie zasp) 10 godz.   8%   

4. 
Ładowarka (wykonanie 
mieszanki, załadunek 
piaskarek) 

50 godz.   23%   

5. Gotowość pługopiaskarki 3 miesiące   8%   

Razem     

 

Część 5 „LWÓWEK ŚLĄSKI ”  *) za cenę brutto …………………….. zł (słownie: …………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…), 
zgodnie z wyliczeniem: 

Lp. Opis pozycji ilość 

Cena 
jednostkowa 

(za 1 godz. 
netto/ za 1 

miesiąc netto) 

Wartość 
netto 

Podatek VAT 

Wartość brutto 
stawka kwota 

1. 
Pługopiaskarka (odśnieżanie i 
posypywanie lub 
posypywanie) 

400 godz.   8%   

2. 
Posypywarko-solarka 
(odśnieżanie i użycie solanki 
lub sama solanka) 

100 godz.   8%   

3. Pług (odśnieżanie) 60 godz.   8%   

4. Ładowarka (usuwanie zasp) 30 godz.   8%   

5. 
Ładowarka (wykonanie 
mieszanki, załadunek 
piaskarek) 

100 godz.   23%   

6. Gotowość pługopiaskarki 3 miesiące   8%   

7. Gotowość pługopiaskarki 3 miesiące   8%   

8. 
Gotowość posypywarko-
solarki 

3 miesiące   8%   

Razem     
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4. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 01.11.2018 – 31.03.2019. 

5. Oświadczamy, że termin płatności wynosi 30 dni. 

6. Oświadczamy, że: 

 Przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi 
*)

 

 Podwykonawcy (om) powierzony zostanie następujący zakres prac: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
a pozostałą część wykonamy siłami własnymi

*)
 

7. Oświadczamy, że:  

7.1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń 
oraz w całości jej warunki, w tym „Istotne postanowienia umowy” przedstawione w „Części III” specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 

7.2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7.3. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7.4. W przypadku gdyby nasza firma została wybrana do realizacji zamówienia, zobowiązujemy się 
do dopełnienia formalności, o których mowa w pkt. 24, Część I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców), pod 
rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od podpisania umowy z naszej winy. 
 

7.5. Złożona oferta: 

 Nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług; 

Prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 
towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie 
będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez podatku 

 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
7.6. Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych 

i średnich jesteśmy: 
*) 

 
 średnim przedsiębiorstwem 

**)
 

 małym przedsiębiorstwem 
**)

 

 mikroprzedsiębiorstwem 
**)

 

7.7. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. ***) 

 

*) niepotrzebne skreślić 
 
**) - średnie przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 43 milionów euro; 
- małe przedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 10 milionów euro; 
- mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 2 milionów euro. 
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***) W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia wykonawca nie składa (wykreślić). 

 
Oferta zawiera następujące załączniki: 

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

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

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

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

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

 
Oferta została złożona na ……… kolejno ponumerowanych stronach. 

 
Informacje zawarte na stronach od ……… do ………… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego 
postępowania. 

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

Pieczątka firmy       Podpisy (pieczątki) osób,  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
…………………………………………………………… 

(miejscowość, data) 
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Część III. Istotne postanowienia umowy 

UMOWA Nr ………………… 
 
W dniu ...................... 2018 r. w Lwówku Śląskim, pomiędzy:  

Powiatem Lwóweckim reprezentowanym przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, z siedzibą:                                   
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski,  NIP: 616-14-10-172 
w imieniu którego działa: 
Marek Makowski – kierownik ZDP  
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Ewy Żuk  
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a ..................................................................................... (nazwa i adres podmiotu gospodarczego) 

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez właściciela, upełnomocnionego (ych) 
przedstawiciela (i) - (niepotrzebne skreślić): 
1. ......................................................................................................... 
2. ......................................................................................................... 

 
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o zamówienie 
publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (numer sprawy SI.222-17/18), strony oświadczają                        
co następuje: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych 

Powiatu Lwóweckiego w sezonie 2018/2019 na terenie gminy ……. (łącznie ……….. km) na zasadach określonych w: 
-  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 1 do umowy),  
- zasadach zimowego utrzymania (załącznik nr 2 do umowy), 
- ofercie Wykonawcy z dnia .......................... (załącznik nr 4 do umowy). 

2. Wykaz dróg powiatowych i ulic w miastach stanowiących drogi powiatowe oraz długości odcinków do odśnieżania 
i posypywania określa załącznik nr 3 do niniejszej umowy.  

3. Zamawiający może ustalić wyższy standard zimowego utrzymania dróg niż określono to w załączniku nr 2 na 
wybranych drogach i odcinkach. Zamawiający może również zlecić wykonanie usług na odcinkach innych niż 
określono to w załączonym wykazie dróg. Samowolne decyzje w tym zakresie podejmowane przez Wykonawcę 
bez porozumienia i zgody Zamawiającego spowodują, że czas ich realizacji nie będzie rozliczony. 

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń finansowych z tytułu nie wykorzystania przez Zamawiającego całej 
wartości brutto określonej w §8 ust.1 umowy. 

 
§ 2 

Umowa zostaje zawarta na okres od 01.11.2018r. do dnia 31.03.2019r. 
 

§ 3 
1. Sól do wykonania solanki oraz piasek i sól do wykonania mieszanki piaskowo-solnej zapewni Zamawiający. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania solanki oraz mieszanki piaskowo-solnej  (mieszanka  o stężeniu soli 
drogowej 10%, solanka o stężeniu 20-25%) po dostarczeniu przez Zamawiającego niezbędnych materiałów. 
Materiały dostarczone przez Zamawiającego stanowią jego własność i nie mogą być wykorzystywane do usuwania 
śliskości na drogach innych niż drogi objęte zimowym utrzymaniem w ramach niniejszej umowy. Niewykorzystaną 
ilość mieszanki Zamawiający odbierze po zakończeniu realizacji niniejszej umowy w terminie uzgodnionym przez 
strony.  

2. Wykonawca jest obowiązany do informowania na bieżąco Zamawiającego o posiadanym stanie materiałów 
niezbędnych do usuwania śliskości. 

3. Adres bazy materiałowej …………………..…………………………………………………… . 
 

§ 4 
1. W celu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się przygotować do dyspozycji 

Zamawiającego następujące rodzaje i ilości środków transportowych i sprzętowych: 
1) Pojazd z piaskarką i pługiem (pługopiaskarka): ..........................................................................  
2) Pojazd z posypywarko-solarką i pługiem (posypywarko-solarka): …………………………………………………… 
3) Pojazd z pługiem (pług): ……………………………………………………………………… 
4) Ładowarka: .......................................................................................................  
5) Wirnik: ……………………………………………….. 
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2. Pojazdy wymienione w ust.1 pkt.1 i 2 zostaną wyposażone przez Zamawiającego w zintegrowane moduły GPS 
wraz z czujnikami, umożliwiającymi lokalizację sprzętu oraz rejestrację pracy pługa i piaskarki. Wykonawca 
zobowiązuje się do udostępnienia sprzętu w celu montażu modułów i czujników w terminie uzgodnionym przez 
strony. 

3. Montażu modułów GPS wraz z czujnikami dokona firma specjalizująca się w obsłudze tego typu urządzeń na 
zlecenie Zamawiającego i jego koszt, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust.4. Na okoliczność montażu 
urządzeń zostanie spisany protokół wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. 

4. Sprzęt, na którym montowane będą urządzenia, musi być sprawny technicznie oraz wyposażony w wymagany 
osprzęt (piaskarka i pług). W przypadku nie przygotowania w umówionym terminie sprzętu do montażu modułów i 
czujników, lub jeżeli sprzęt będzie niekompletny lub niesprawny, co uniemożliwi wykonanie usługi w całości lub 
części, koszty ponownego przyjazdu firmy montującej oraz koszty wykonanej usługi poniesie Wykonawca. 

5. Zamontowane urządzenia mogą być poddawane w okresie trwania umowy – okresowym przeglądom. O terminie 
przeglądu Wykonawca zostanie powiadomimy telefonicznie. Wykonawca jest obowiązany do udostępniania 
wymaganego sprzętu w umówionym terminie.  

6. Urządzenia GPS wraz z towarzyszącym oprzyrządowaniem stanowią własność Zamawiającego. Abonament za 
monitoring systemu GPS opłacać będzie Zamawiający, natomiast Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania 
sprawnych modułów do czasu zdemontowania ich przez Zamawiającego. W przypadku uszkodzenia urządzeń GPS 
lub czujników z winy Wykonawcy lub z powodu wady nośników, koszty naprawy (w tym koszt dojazdu serwisu) 
pokryje Wykonawca. W przypadku wad lub usterek niemożliwych do usunięcia oraz w przypadku zagubienia lub 
zniszczenia zamontowanych urządzeń, Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów zakupu nowego 
urządzenia.  

7. Po zakończeniu świadczenia usług zimowego utrzymania w ramach niniejszej umowy, urządzenia GPS zostaną 
zdemontowane przez Zamawiającego, w terminie uzgodnionym przez strony. 

 
§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w stałej gotowości technicznej i świadczenia usług na każde wezwanie 
Zamawiającego (dysponenta sprzętu) przez wymienione w §4 jednostki sprzętowe i transportowe w okresie 
obowiązywania i realizacji niniejszej umowy. 

2. W razie powstania awarii lub innych istotnych przyczyn uniemożliwiających podstawienie objętych umową 
pojazdów lub sprzętu, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiającego i podstawi w ciągu 24 godzin jednostkę 
zastępczą. Do czasu podstawienia jednostki zastępczej zamawiający będzie prowadził akcję we własnym zakresie 
lub zleci utrzymanie dróg jednostce zewnętrznej. W przypadku poniesienia kosztów wyższych, niż gdyby to 
wykonywał Wykonawca, różnicę pokryje Wykonawca. 

3. W przypadku awarii pojazdu – wynagrodzenie za gotowość tego pojazdu nie należy się. 

 
§ 6 

1. Szczegółowy zakres prac, okres zatrudnienia ustala Zamawiający. Koszt usług nie zleconych (brak dyspozycji 
wyjazdu), nie będzie pokryty przez Zamawiającego.  

2. Do czasy pracy pojazdów z piaskarką tj. pługopiaskarki i posypywarko-solarki, nie wlicza się czasu ich załadunku. 
Załadunek tych pojazdów rozliczany będzie jako praca ładowarki. W celu rozliczenia pracy ładowarki przyjmuje się, 
że czas załadunku 1 piaskarki o pojemności 5t wynosi 15 minut, a czas wykonania 100 ton mieszanki piaskowo-
solnej wynosi 7 godzin pracy ładowarki. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia działań na drogach powiatowych określonych niniejszą umową:  
1) w dniu zgłoszenia - w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od telefonicznego zgłoszenia konieczności wyjazdu w dni 

robocze od godz. 7:00 – 15:00 oraz w czasie nie dłuższym niż 2 godz. w dni robocze w godz. 15:00 – 7:00 oraz 
soboty, niedziele i święta.  

2) w przypadku zgłoszenia w dniu poprzedzającym – o ustalonej godzinie dnia następnego. 
4. Za każde przekroczenie czasu rozpoczęcia akcji zimowej, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w §5 ust.2 umowy, 

wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. Za czas zatrudnienia uznaje się okres od zgłoszenia sprawnego 
sprzętu w wyznaczonym miejscu do chwili zwolnienia przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do prac jedynie za zgodą Zamawiającego tj. Wykonawca może 
powiadomić Zamawiającego o potrzebie podjęcia działań, ale może podjąć działania dopiero po otrzymaniu 
akceptacji Zamawiającego. Akcje nie zgłoszone oraz nie zlecone przez Zamawiającego nie będą rozliczane.  

6. Wykonawca będzie prowadził rozliczenie czasu pracy z wykorzystaniem udostępnionego mu przez Zamawiającego 
arkusza kalkulacyjnego. Niezależnie czas pracy wykazany przez Wykonawcę w miesięcznym zestawieniu zbiorczym 
pracy sprzętu podlegać będzie weryfikacji  przez Kierownika Służby Drogowej (lub przez inną wyznaczoną osobę), 
na podstawie dziennika pracy sprzętu. 

7. Dane Zamawiającego do kontaktu przy ZUD: tel./faks 75-7136394, tel. 502360927, 
e-mail ………………………………,  
adres: Baza Służby Drogowej Bystrzyca 2, gm.Wleń 
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8. Wykonawca podaje numer telefonu ………., pod którym Zamawiający będzie mógł przez 24 godziny na dobę 
powiadomić o konieczności wyjazdu sprzętu. Zmiana numeru telefonu może nastąpić pod warunkiem pisemnego 
powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie w terminie nie krótszym niż 7 dni przed zmianą. 

9. Wykonawca usługi bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego świadczenia usługi. 
 
 

§7 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) świadczenia usług zimowego utrzymania dróg zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, 
2) każdorazowego meldowania Zamawiającemu o realizacji poszczególnych zadań, stwierdzonych utrudnieniach, 

zmianach warunków atmosferycznych, wypadkach i innych ważniejszych wydarzeniach, 
3) utrzymania sprawnych pojazdów i sprzętu świadczącego usługi w ramach niniejszej umowy, a w przypadku awarii 

powiadomienia zamawiającego o tym fakcie i podstawienia jednostki zastępczej, 
4) utrzymania sprawnych zamontowanych systemów nawigacji GPS oraz czujników przez okres realizacji niniejszej 

umowy. 
 

§8 
1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy ustala się maksymalną wartość umowy na kwotę brutto ………………………… zł (słownie: 

……………………………………………………………………………………………………………………….), w tym VAT ……………….. zł (słownie 

i wartość netto …………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………………….) 

2. Stawki jednostkowe pracy wynoszą odpowiednio: 

1) Pługopiaskarka (odśnieżanie i posypywanie lub posypywanie): ……… zł netto za 1 godz. + VAT 8 %,  

2) Posypywarko-solarka (odśnieżanie i użycie solanki lub sama solanka): … zł netto za 1 godz. + VAT 8 %, 

3) Pług (odśnieżanie): ……… zł netto za 1 godz. + VAT 8 %, 

4) Wirnik (usuwanie zasp): ……… zł netto za 1 godz. + VAT 8 %, 

5) Ładowarka (usuwanie zasp): ……… zł netto za 1 godz. + VAT 8 %, 

6) Ładowarka (wykonanie mieszanki, załadunek piaskarek): ……… zł netto za 1 godz. + VAT 23 %, 

7) Gotowość …………………………….: …………………… zł netto za miesiąc + VAT 8%. 

3. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona wynikowo, w oparciu o następujące zasady: 

1) Za pracę sprzętu, w oparciu o cenę jednostkową pracy sprzętu wskazaną w ust.2 pkt. 1-6 oraz faktyczne ilości 
godzin pracy ustalone zgodnie z §6 umowy, 

2) Za gotowość: 
a) wynagrodzenie za gotowość dotyczy jednostek: ……………………………. i przysługiwać będzie za miesiące 

grudzień 2018,  styczeń 2019 i luty 2019; 
b) Wynagrodzenia za gotowość przysługiwać będzie za każdy dzień (dobę) nieświadczenia usług przez 

wskazane pojazdy w danym miesiącu tzn. miesięczna stawka za 1 pojazd pomniejszana będzie o każdy 
dzień pracy pojazdu w danym miesiącu, niezależnie od ilości godzin pracy w tym dniu. 

c) do rozliczenia wynagrodzenia za gotowość przyjmuje się liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu. 
 

§9 
1. Wykonawca oświadcza, że jest/ nie jest * (*niepotrzebne skreślić) płatnikiem podatku VAT. 
2. Rozliczenie za zimowe utrzymanie dróg (praca i gotowość) odbywać się będzie w okresach miesięcznych z dołu, na 

podstawie faktur częściowych, wystawionych przez Wykonawcę, w terminie do 5 dnia następnego miesiąca.  
3. Podstawą do wystawienia faktur będą załączone przez Wykonawcę i potwierdzone przez Zamawiającego 

zestawienia zbiorcze pracy sprzętu, o których mowa w §6 ust.7 umowy. 
4. Należności wynikające z faktur płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 
      ............................................................................................................................................. . 
5. Strony ustalają termin płatności 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
6. W przypadku nie dołączenia do faktury dokumentów wymienionych w ust.3 i 10 lub błędów, faktura zostanie 

zwrócona Wykonawcy bez obowiązku zapłaty wynagrodzenia.  
7. Strony postanawiają, iż zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. W przypadku nieterminowej płatności należności Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki 

ustawowe za każdy dzień zwłoki. 
9. Faktury wystawiane będą w sposób następujący: 

Nabywca:  

POWIAT LWÓWECKI – Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim 

ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, NIP 616-14-10-172. 

Odbiorca/płatnik oraz adres do korespondencji: 

Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski. 



str. 31 

 

10. Wraz z fakturą Wykonawca przedłoży pisemne oświadczenie podwykonawcy, iż otrzymał on wynagrodzenie 

należne mu z tytułu wykonanych usług (jeżeli dotyczy). 

 
§10 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar 
umownych. 

2. Kary naliczane będą w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne : 

a) w wysokości 500 zł za pojazd - za każdy dzień, w którym nastąpiło odstępstwo od zasad zimowego 
utrzymania dróg określonych przez Zamawiającego, 

b) w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia przez dany pojazd (ponad czas określony w §6 
ust.3 umowy), 

c)  w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą dobę niepodstawienia jednostki zastępczej, w sytuacji o której 
mowa w § 5 ust.2 umowy,  

d) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę                                              
w wysokości 10 000 zł, 

e) za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, który nie został zgłoszony Zamawiającemu 
zgodnie z zapisami § 12, w wysokości 5.000,00 zł za każde zdarzenie; 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy  karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, w wysokości 10 000 zł z zastrzeżeniem § 11 umowy. 

3. Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych określonych w ust.2 strony zastrzegają sobie możliwość 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z postanowień Kodeksu Cywilnego. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia naliczonej Wykonawcy kary umownej z faktury wystawionej przez Wykonawcę 
na Zamawiającego. 

5. W przypadkach określonych w ust.2 pkt.1 litera a-c, kary naliczane będą odrębnie dla pojazdów. 
 

§11 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,                       

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu 
zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli : 
- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem §13 ust.2 pkt.2) niniejszej umowy, 
- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy 
Pzp, 

3. Ponadto Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku wadliwego lub 
niezgodnego z umową świadczenia usług przez Wykonawcę (w szczególności z zasadami i standardami ZUD, w tym 
nagminnych opóźnień, niepodstawiania wymaganego sprzętu), naliczając karę umowną zgodnie z 
postanowieniami § 10 umowy. 

4. W wypadku określonym w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu postanowienia o karze umownej, o której mowa                 
w §10 ust.2 pkt.2 nie mają zastosowania, a wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego                      
w tytułu wykonania części zamówienia. 

 
§12 

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy samodzielnie /  z udziałem Podwykonawców * (* niepotrzebne 

skreślić) w następującym zakresie: …………………………………………………… . 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

zawartej umowy o podwykonawstwo: w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy (jeżeli umowa                     

o podwykonawstwo została zawarta przed terminem zawarcia niniejszej umowy) lub w terminie 7 dni od daty 

zawarcia umowy o podwykonawstwo, pod rygorem zapłaty kar umownych. 

3. W przypadku nie przedłożenia kopii umowy o podwykonawstwo w wymaganym terminie Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu kopii umowy                                  

o podwykonawstwo. Wykonawca będzie zobowiązany także do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary                           

w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

4. Termin zapłaty w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni. 

5. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w przypadku, gdy 

Wykonawca uchyli się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom.  

6. Jako uchylenie się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, uznane 
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będzie brak przedłożenia Zamawiającemu wraz z fakturą oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty. 

7. Kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcom zostanie potrącona                          

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek należnych podwykonawcy. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy konieczność zapłaty bezpośredniego 

wynagrodzenia podwykonawcom zaistnieje przynajmniej 2 razy lub, gdy suma wypłaconych przez Zamawiającego 

bezpośrednio podwykonawcom wynagrodzeń przekroczy 10% wartości niniejszej umowy. 

9. Zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie również wobec dalszego podwykonawcy. 

 
§13 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci 

aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności. 

2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 

1) zmiana terminu realizacji określonego w §2 umowy, w przypadku: 

a) warunków atmosferycznych - intensywne opady śniegu, zalegający śnieg, gołoledź itp., 

b) klęski żywiołowej, 

2) zmiany osobowe, w przypadku: 

a) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania 

określone w SIWZ, 

b) zmiany podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy,                                 

z zastrzeżeniem ust.3 – 5 niniejszego paragrafu, 

c) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy w trakcie realizacji zadania, jeżeli 

Wykonawca nie zakładał wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawcy(ców) na etapie 

złożenia oferty lub rozszerzenie podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust.3 – 5 niniejszego paragrafu, 

d) rezygnacja z podwykonawcy, 

3) pozostałe zmiany: 

 zmiana pojazdów wskazanych w §4 ust.2 umowy pod warunkiem, że pojazdy oraz ich osprzęt 

odpowiadać będzie wymaganiom określonym w SIWZ, 

 zmiana placu składowego, pod warunkiem, że nowy będzie znajdował się na terenie obsługiwanej 

gminy, 

 w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, 

 zostały spełnione łącznie następujące warunki, a zmiany postanowień umownych nie prowadzą do 

zmiany charakteru umowy: 

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając                    

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 

 Wykonawcę ma zastąpić nowy wykonawca: 

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy, 

- w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

 zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu przepisów 144 ust.1e ustawy Prawo 

zamówień publicznych; 

 łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 

ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie 

prowadzą do zmiany charakteru umowy. 

3. W przypadku określonym w ust.2 pkt. 2 lit. b i c wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie,  
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych potwierdzające brak podstaw wykluczenia 
wobec tego podwykonawcy. 
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4. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca 
obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 
podwykonawcy. 

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 
 

§14 
Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  

 
§15 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia                             
29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz.1579 ze zm.). 

 
§16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający,                 
a jeden Wykonawca. 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
2. Zasady zimowego utrzymania dróg. 
3. Wykaz dróg do zimowego utrzymania. 
4. Oferta wykonawcy z dnia ………………. . 
5. Protokół montażu systemu GPS. 
 

 

……………………………………      ……………………………………  

Zamawiający       Wykonawca 

 

……………………………………  

Kontrasygnata Głównego Księgowego 
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Załącznik nr 2 do umowy 
Nr …………………………….. 

 
ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 

 

1. Wykonawca ustala ze swojej strony głównego koordynatora akcji zimowej – osobę upoważnioną do kontaktów                

z Zamawiającym w zakresie pracy sprzętu, która również jest zobowiązana do ciągłego monitorowania                                

i informowania Zamawiającego o aktualnej sytuacji na drogach na danym terenie.  

2. Decyzje o rozpoczęciu akcji zimowej, zarówno w przypadku zaistnienia sporadycznych jak i ciągłych zjawisk 

atmosferycznych, podejmuje Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona (dyżurny). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu godziny rozpoczęcia i zakończenia 

akcji zimowej w danym dniu. 

4. Akcje nie zgłoszone przez wykonawcę oraz nie zlecone przez zmawiającego nie będą rozliczane. 

5. Wykonawca usługi bierze pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewłaściwego świadczenia usługi. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia akcji zimowej w oparciu o postanowienia niniejszej specyfikacji 

zgodnie z zasadami i standardami określonym w zarządzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej                   

z dnia 25 października 1994r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych. 

7. Drogi powiatowe w ramach niniejszego zamówienia wymienione w załączonym wykazie objęte są V standardem 

zimowego utrzymania dróg.  

8. Zamawiający może ustalić wyższy standard zimowego utrzymania na wybranych drogach i odcinkach. Samowolne 

decyzje podjęte przez Wykonawców w tym zakresie bez porozumienia i zgody Zamawiającego spowodują, że czas 

ich realizacji nie będzie rozliczony. 
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Załącznik nr 1 do zarządzenia 

                                                                                                             Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

                                                                                                                                                     z dnia 25.10.1994r. 

 

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI 

W/G OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW NA OKRES ZIMOWY 2018/2019 

 

 

 

Lp. 

S
ta

n
d

a
rd

 Opis stanu utrzymania drogi 

dla danego standardu 

 

 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu 

po ustaniu opadów 

śniegu 

od stwierdzenia 

występowania zjawisk 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. I Jezdnia czarna 

-sucha 

-mokra 

Przejezdność całodobowa 

Dotyczy jezdni i poboczy 

-luźny                        -2godz. 

-błoto pośniegowe    -4godz. 

-zajeżdżony               -nigdy 

zaspy                         -nigdy 

-gołoledź                  -2 godz. 

-szron                       -2 godz. 

-sadź                        -2 godz. 

-pośniegowa            -4 godz. 

-lodowica                 -4 godz. 

2. II Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 

Jezdnia posypana na całej długości 

-luźny                      - 4 godz. 

-błoto pośniegowe  - 6 godz. 

-zajeżdżony       - występuje 

(cienka warstwa nie 

utrudniająca ruchu) 

-gołoledź                  -3 godz. 

-szron                       -3 godz. 

-sadź                        -3 godz. 

-pośniegowa            -4 godz. 

-lodowica                 -4 godz. 

3. III Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 

Jezdnia posypana na: 

-skrzyżowaniach z drogami 

-skrzyżowaniach z koleją 

-odcinkach o pochyleniu >4% 

-przystankach autobusowych 

-innych miejscach ustalonych przez 

zarząd drogi 

-luźny                     - 6 godz. 

-zajeżdżony       - występuje 

-zaspy, języki śniegowe: 

lokalnie                 - 6 godz. 

 

 

utrudnienie dla samochodów 

osobowych 

W miejscach wyznaczonych: 

-gołoledź                  -5 godz. 

-szron                       -5 godz. 

-sadź                        -5 godz. 

-pośniegowa            -6 godz. 

-lodowica                 -5 godz. 

4. IV Jezdnia odśnieżona na całej szerokości 

Jezdnia posypana na odcinkach 

decydujących o możliwości ruchu 

-luźny                      - 3 godz. 

-zajeżdżony       - występuje 

-języki śnieżne   - występują 

-zaspy                 - do 8 godz. 

Dopuszcza się przerwy w 

komunikacji do 8 godz. 

W miejscach wyznaczonych: 

-gołoledź                  -8 godz. 

-pośniegowa            -10 godz. 

-lodowica                 -8 godz. 

5. V Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp 

odśnieżony co najmniej jeden pas 

ruchu z wykonaniem mijanek. 

Jezdnia posypana na odcinkach 

decydujących o możliwości ruchu 

-luźny                    - 16 godz. 

-zajeżdżony       - występuje 

-nabój śnieżny   - występuje 

-zaspy                 - występują 

Dopuszcza się przerwy w 

komunikacji do 24 godz. 

W miejscach wyznaczonych: 

-gołoledź                  - 8 godz. 

-pośniegowa          - 10 godz. 

6. VI Jezdnia zaśnieżona. 

Prowadzi się interwencyjne 

odśnieżanie w zależności od potrzeb. 

Jezdnie posypane po  odśnieżeniu w 

miejscach wyznaczonych przez ZD. 

-luźny                    - 16 godz. 

-zajeżdżony       - występuje 

-nabój śnieżny   - występuje 

-zaspy                 - występują 

                           do 48 godz. 

W miejscach wyznaczonych: 

-wszystkie rodzaje śliskości po 

odśnieżeniu                 - 2 godz. 
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Załącznik nr 3 do umowy 
Nr ……………………………… 

 
WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH 

NA TERENIE POWIATU LWÓWECKIEGO DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA W SEZONIE 2018/2019 
 

Część 1 - Mirsk I 
Lp. Nr drogi Przebieg Długość odcinków Standard 

do 
odśnieżania 

w km 

do 
posypywania 

w km 

1. 2492D Kwieciszowice-granica powiatu (Mała 
Kamienica) 

1,01 0,2 V 

2. 2774D Grudza-Rębiszów 5,39 4,8 V 

3. 2513D Mirsk (ul. Spacerowa)-Rębiszów-
Kwieciszowice-Antoniów 

11,59 6,5 V 

4. 2494D Orłowice-Krobica-Gierczyn-Przecznica-
Rębiszów-Kłopotnica - Grudza 

12,516 4,7 V 

5. 2504D Krobica-Kotlina 2,46 0,5 V 

6. 2506D Rębiszów-Gajówka 2,087 0,5 V 

7. 2514D Gajówka - Rębiszów 2,770 0,4 V 

8. 2503D Kłopotnica - Kwieciszowice 2,012 0,4 V 

9. 2494D Pasiecznik-Janice-Grudza 5,231 2,0 V 

Razem 45,066 20  

 

Część  2 – Mirsk II 
Lp. Nr drogi Przebieg Długość odcinków Standard 

do 
odśnieżania  

w km 

do 
posypywania  

w km 

 
1. 

 
2423D 

granica powiatu-Karłowiec-Mirsk (ul.Chopina, 

Przedmieście, Ofiar Oświęcimskich) 
 

3,135 
 

0,6 
 

V 

2. 2497D Giebułtów-granica powiatu (Wolimierz) 2,607 1,2 V 

3. 2498D Mirsk (ul.Mickiewicza, Graniczna)-
Giebułtów-Augustów 

4,806 4,2 V 

4. 2502D Mirsk-przez wieś Brzeziniec 2,2 0,1 V 

5. 2478D Granica powiatu Karłowiec 0,474 0,2 V 

6. 2530D Droga przez wieś Wieża 3,2 2,6 V 

7. 2495D Rębiszów-Mlądz-Gierczyn 3,642 0,4 V 

8. 2505D Mlądz-Przecznica 2,905 0,2 V 

Razem 22,969 9,5  

 

Część 3 – Gryfów  Śląski 
Lp. Nr drogi Przebieg Długość odcinków Standard 

do 
odśnieżania 

w km 

do 
posypywania 

w km 

1. 2462D Ubocze-granica powiatu (Olszyna) 1,014 0,1 V 

2. 2298D Wolbromów-Rząsiny-Ubocze-Gryfów Śląski 10,18 4,8 V 

3. 2512D Krzewie Wielkie 2,538 2,2 V 

4. 2516D Przez wieś Rząsiny 3,115 2,1 V 

5. 2525D od drogi 364-przez wieś Ubocze 1,787 0,6 V 

6. 2526D Gryfów Śl. (ul. Rzeczna)-Proszówka 4,32 2,4 V 

7. 2538D Proszówka-Młyńsko 2,324 1,6 V 

8. 2539D Wolbromów-Gradówek 2,887 0,8 V 

9. 2542D Gryfów Śl ( ul.Polna) 0,3 0,3 V 

10. 2543D Gryfów Śl.-ul. Wojska Polskiego 0,6 0,6  V 

11. 2544D Gryfów Śl.-ul. Floriańska 0,7 0,7 V 
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12. 2514D Przez wieś Młyńsko 1,614 0,3 V 

Razem 31,379 16,5  

 

Część  4 – Lubomierz 
Lp. Nr drogi Przebieg Długość odcinków Standard 

do 
odśnieżania w 

km 

do 
posypywania w 

km 

1. 2511D Pławna-Milęcice-Lubomierz-Radoniów 11,702 7,9 V 

2. 2517D Lubomierz (ul.Kościuszki, Chopina)-Chmieleń 4,275 0,8 V 

 
3. 

2524D 
2525D 

Wojciechów-Lubomierz (ul. Majowa)-
Oleszna Podgórska do drogi nr 364 

 
9,898 

 
2,5 

 
V 

4. 2529D Milęcice - Wojciechów 2,314 0,4 V 

5. 2535D Lubomierz (ul. Sportowa, Polna) -
Popielówek 

4,5 0,7 V 

6. 2538D Chmieleń – Młyńsko 4,97 1,0 V 

Razem 37,659 13,3  

 

Część  5 – Lwówek Śląski  
Lp. Nr drogi Przebieg Długość odcinków Standard 

do 
odśnieżania  

w km 

do 
posypywania  

w km 

1. 2613D Sobota – Dłużec – Twardocice granica 
powiatu 

5,144 1,5 V 

2. 2509D Lwówek Śl. – Sobota – Górczyca  - 
Radomiłowie - Bełczyna 

14,93 5,0 V 

3. 2496D Lwówek Śl. – Radłówka- Niwnice – granica 
powiatu 

8,56 3,1 (solanka 
ul.10 Dywizji i 
Oświęcimska) 

V 

4. 2499D Lwówek Śl – Rakowice Wlk – granica 
powiatu (Ocice) 

9,1 2,9  V 

5. 2501D Brunów – Chmielno – Ustronie – granica 
powiatu 

7,735 3,5 V 

6. 2515D Gradówek – Niwnice – Kotliska – Rakowice - 
Włodzice 

16,206 3,8 V 

7. 2519D Płóczki Dolne – Płóczki Górne - Nagórze 7,44 6,6 V 

8. 2518D Chmielno – Zbylutów - Skorzynice 9,592 1,1 V 

9. 2527D Żerkowice – Skała - Gaszów 4,026 0,6 V 

10. 2528D Sobota – Dębowy Gaj - Pławna 4,9 2,3 V 

11. 2500D Włodzice Małe – do drogi nr 2499D 
Kogutów 

3,445 0,6 V 

12. 2532D Lwówek Śl. – Dworek – Pieszków - Bielanka 8,011 2,7 (solanka 
ul.Płakowicka) 

V 

13. 2536D Dworek - Sobota 1,749 0,0 V 

14. 2540D Górczyca - Przeździedza 1,7 1,7 V 

15. 2295D Nowa – Włodzice Małe 3,13 0,6 V 

16. 2280D Ustronie – granica powiatu (Żeliszów) 1,59 0,4 V 

17. 2541D Lwówek Śl.  Al. Wojska Polskiego 0,7 0,7 (solanka) V 

18. 2533D Pławna – Marczów - Przeździedza 7,82 4,9 V 

Razem 115,778 42  
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Załącznik nr 5 do umowy 
Nr …………………………. 

 
PROTOKÓŁ 

spisany w dniu ………………………… w ……………………………… 
 

na okoliczność montażu urządzeń GPS wraz z czujnikami 
 

 
Wykonawca: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(dane firmy wykonującej usługę montażu) 
 
 
Odbiorca: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                    (dane właściciela sprzętu) 
 
 
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląski, ul.Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski 
 
Odbiorca oświadcza, że pojazdy wymienione w tabeli są sprawne technicznie i gotowe do montażu urządzeń 
rejestrujących. 
 
 

Lp. Rodzaj pojazdu na którym 
zamontowano urządzenie 
rejestrujące 

Numer rejestracyjny 
pojazdu 

Oznaczenie 
urządzenia 
rejestrującego 

Czujnik 
piaskarki 

Czujnik 
pługa  

      

      

      

      

 
 
Wykonawca i odbiorca oświadczają, że zamontowane urządzenia rejestrujące są sprawne i działają prawidłowo. 
 
Uwagi : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

WYKONAWCA       ODBIORCA 
 

………………………..       ……………………….. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------- 

 
Demontaż: dokonano w dniu ……………………………. 
Uwagi ……………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

WYKONAWCA       ODBIORCA 
 

………………………..       ……………………….. 
 


