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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 w imieniu i na 
rzecz którego działa  - Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa 
Regon: 010352346 
NIP: 526-10-46-104 
Tel: 22/ 277-04-70 
e-mail: przetargi@zom.waw.pl 
adres strony internetowej: www.zom.waw.pl 
godziny pracy:  730 – 1530 – od poniedziałku do piątku 
 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną 
na podstawie art. 39 i art. 91 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą 
PZP”. 

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, 
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

3. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 90600000-3 - Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub 
wiejskich oraz usługi powiązane. 

2. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Pogotowia Porządkowego na terenie m. st. Warszawy. W ramach 
Pogotowia Porządkowego wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac: 

a) usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym,  
b) usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym przy użyciu sprzętu specjalnego, 
c) oczyszczanie tras wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do osobistego wykonania prac w zakresie usuwania skutków zdarzeń                   
w pasie drogowym oraz oczyszczania tras wskazanych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2020 r., poz. 1320) osób do wykonywania niżej 
wymienionych prac. Zamawiający  nie wymaga zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę trzech pracowników 
skierowanych do obsługi dodatkowego samochodu interwencyjnego  o którym mowa w § 3 ust. 13 umowy. 

1) Usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym, tj.:  
a) sprzątanie z pasów dróg wszelkich zanieczyszczeń, z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.  
b) likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń drogowych (szkło, plastik, olej, paliwa, 

akumulatory, itp.),  
c) uprzątanie i likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku nagłych zmian atmosferycznych oraz awarii 

infrastruktury drogowej (zalodzenia, błoto, piasek, połamane gałęzie, liście, prace porządkowe  po 
działaniach Straży Pożarnej itp.),  

d) uprzątanie powalonych drzew i zwisających konarów w bezpośrednim sąsiedztwie pętli ZTM 
zagrażających bezpieczeństwu ruchu,  

e) sprzątanie padłych zwierząt z wyłączeniem terenów objętych restrykcjami związanymi z chorobami 
zwierząt,  

f) usuwanie napisów i rysunków „graffiti” z obiektów wskazanych przez Zamawiającego z wyłączeniem 
obiektów zabytkowych, pomników i elewacji budynków.  

g) likwidacja zanieczyszczeń zagrażających bezpieczeństwu podróżnych, na przystankach i pętlach ZTM. 
 

2) Oczyszczanie tras wskazanych przez zamawiającego, tj.: 
a) oczyszczanie wyznaczonych przez Zamawiającego tras i miejsc przed i po uroczystościach,  

zgromadzeniach publicznych i imprezach masowych, 
b) interwencyjne przycinanie gałęzi drzew i krzewów będących w bezpośrednim sąsiedztwie pętli ZTM   

stwarzających zagrażanie dla bezpieczeństwa ruchu, 
c) oczyszczanie interwencyjne (zamiatanie, zmywanie mechaniczne, usuwanie zalodzeń) wskazanych przez 
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 Zamawiającego odcinków ulic z zanieczyszczeń przy użyciu sprzętu specjalnego. 
5. Szczegółowy opis przedmiotu oraz standardy jakościowe istotnych cech przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 

nr 1 do wzoru umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 
stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 

7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

9. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp                         
w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy polegających na 
prowadzeniu pogotowia porządkowego w przypadku:  

1) wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 wzoru umowy, 

2) wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 wzory umowy. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie będzie realizowane  od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 07 lutego 2021 r.      
do 30 listopada 2024 r. 

 

V.    Warunki udziału w postępowaniu 
1.     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) nie podlegają wykluczeniu: 

a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp; 

b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp -„który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do 
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania”; 

c) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp – „który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 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”. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału   
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu z  postępowania. 

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity Europejski Dokument 
Zamówienia, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie.  

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów:   

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2) Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
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uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

4) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 

5) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa:  
a) w pkt 1) 

 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawione 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 pkt 1, 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, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany 
w pkt 1, składa dokument o którym mowa w pkt 6 lit a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 
i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, 
nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 
osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

b) w pkt 2)-3) 
 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert. 

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

5. Jeżeli wykonawca nie złoży Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych 
do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia    w 
terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo 
konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się 
przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 
elektronicznej: 
 Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu;  
 składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie 

za pomocą poczty elektronicznej, e-mail przetargi@zom.waw.pl.   
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać 

konto na ePUAP oraz kwalifikowany podpis elektroniczny.  
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych 

kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie 
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.  

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego formularza do: złożenia, zmiany, 
wycofania oferty wynosi 150 MB.  

5. Za datę przekazania oferty, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub serwer 
pocztowy Zamawiającego. 

6. Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na Liście wszystkich postępowań na 
miniPortalu oraz stronie internetowej Zamawiającego.  

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 
czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem sprawy określonym w SIWZ. 

9. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
10. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 
6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie 
terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień 
albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której 
udostępniono SIWZ. 

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. 
VII. 10 niniejszej SIWZ. 

12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 
obowiązującą należy przyjąć treść odpowiedzi. 

13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 
14. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są: 
 

imię nazwisko: Andrzej Steć   
stanowisko służbowe: Kierownik Działu Zamówień Publicznych 
e-mail: przetargi@zom.waw.pl 
 
imię nazwisko: Mirosława Trybuch   
stanowisko służbowe: Starszy Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych 
e-mail: przetargi@zom.waw.pl 
 

Jednocześnie zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z 
zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazany w niniejszym 
rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności 
na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 
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VIII. Wymagania dotyczące wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 520 000,00  zł . 
2. Wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zarządu Oczyszczania Miasta w Citibank 

Handlowy Bank Handlowy w Warszawie  S.A.  nr rachunku 03 1030 1508 0000 0005 5005 4035 z dopiskiem na 
przelewie: „Wadium w postępowaniu ZOM/KP/14/20  na „Prowadzenie Pogotowia Porządkowego na terenie 
m.st. Warszawy”. 

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym 
zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed 
upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako ostateczny termin składania ofert). 

5. W przypadku wniesienia wadium w formie  innej niż pieniądz – oryginał dokumentu w formie elektronicznej 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę gwarancji/poręczenia, należy przesłać 
zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej, jako 
ostateczny termin składania ofert). 

6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 
zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty 
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Beneficjentem dokumentu powinno być 
Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Oczyszczania Miasta. 

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z treści gwarancji/poręczenia  powinno 
wynikać, że zabezpiecza ona  wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

IX. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie 
lub na wniosek zamawiającego, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

X. Opis sposobu przygotowywania ofert 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 
2) wypełniony formularz „Kosztorys” – załącznik  1a do SIWZ; 
3) oświadczenie własne wykonawcy „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” o treści zgodnej 

z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 
4) oświadczenie  (JEDZ) wymienione w rozdziale VI. 2 niniejszej SIWZ (o ile dotyczy);   
5) potwierdzenie wniesienia wadium; 
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6) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę 
niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć 
stosowne pełnomocnictwo w oryginale; 

7) pełnomocnictwo do udziału w aukcji elektronicznej – w przypadku, gdy takie upoważnienie nie wynika z 
innych dokumentów załączonych do oferty. 

2. Wykonawca składa ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.  W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest 
podać adres e-mail, do prowadzenia korespondencji związanej   z postępowaniem. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych pdf 
i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji 
użytkownika dostępnej na  miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać 
złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę 
przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum 
(ZIP).  

5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do 
jednego pliku archiwum (ZIP).  

6. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem 
Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na 
miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
9. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie 

odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy, 
zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej 
SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu 
umowy, po terminie otwarcia ofert. 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert  

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem ePUAP do dnia 25 stycznia 2021 r.,  
do godziny 9.00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w  siedzibie zamawiającego – pok. 106, w dniu  25 stycznia  2021 r.,  o godzinie 10:00. 
3. Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.  
4. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 
5. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. 
6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert. 

 
XII. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) 
ceny ofertowej brutto, stanowiącej poz. 7, kolumna h - z Załącznika nr 1a. Wynagrodzenie Wykonawcy składać się 
będzie z następujących elementów:  
a) ryczałt (za 1 miesiąc realizacji umowy sezon letni),  

b) ryczałt (za 1 miesiąc realizacji umowy sezon zimowy), 

Uwaga: Suma wartości ryczałtów z pozycji a) i b) nie może przekroczyć maksymalnego procentu ceny oferty brutto,  
c) ceny za usunięcie skutków zdarzeń w pasie drogowym (za 1 zdarzenie), 

d) ceny za oczyszczanie tras wskazanych przez Zamawiającego (za 1 km), 

e) ceny za realizację prac  przy użyciu sprzętu specjalnego  (za 1 godz.).  
Uwaga: Wartość prac z pozycji od c) do e) nie może przekroczyć maksymalnego procentu ceny oferty brutto,  
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2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z 
opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ. 

 
Pogotowie Porządkowe w latach 2017-2019 wykonało około 7000-7500 zgłoszeń na rok, a w tym: 
wypadki i neutralizacja plam ropopochodnych:      około 34-40 %, 
zbieranie martwych zwierząt:       około 19-20 %, 
sprzątanie powalonych drzew i zwisających gałęzi:    około      1-3%, 
pozostałe tj. zagubione, rozsypane i rozlane ładunki,  
oczyszczanie przed i po uroczystościach, manifestacjach  
i imprezach:           około  40-45%. 
 
Dodatkowe dane: 
samochody pogotowia przejechały łącznie:            160 000 – 180 000 km/rok 
zebrano zanieczyszczeń:                            130– 210 Mg/rok 
w tym padłych zwierząt:       3 - 5 Mg/rok 
zneutralizowano plam ropopochodnych:             300 000 – 350 000 m2/rok 
sprzęt specjalny przepracował :             400-550 godz./rok 
oczyszczanie tras:                        5 500 – 8000 km 
zużyto środków do likwidacji plam ropopochodnych:       35-40 Mg/rok 

 

3. Cena ofertowa winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 
4. Cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty i kosztorysie służy wyłącznie do porównania 

ofert. Rozliczenia za wykonane usługi będą dokonywane w oparciu o wysokość ryczałtów oraz o rzeczywiście 
wykonane usługi i ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w kosztorysie.  

5. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi 
przepisami. W takim przypadku wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że 
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę 
usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

6. Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej, a oferta 
ta zawiera niższą cenę niż zaoferowana w ofercie pierwotnej, zobowiązany będzie w terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego, przedstawić ponownie wypełniony kosztorys (wg Zał. nr 1a do SIWZ), uwzględniający wynik aukcji. 
Wysokości ryczałtów oraz ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż te podane w ofercie złożonej pierwotnie 
w Załączniku 1a. Ryczałty oraz ceny jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto 
była, co najwyżej równa cenie zaoferowanej podczas aukcji elektronicznej. Ryczałty oraz ceny 
jednostkowe  powinny mieścić się w wymaganych przedziałach procentowych. 
 

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

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w kryterium                „ 
cena ofertowa brutto”, według następującego wzoru: 

2. Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane 
kryterium wyboru. 

4. W przypadku, gdy w momencie zamknięcia aukcji będzie więcej niż jedna oferta zawierająca taką samą najniższą 
cenę, zamawiający za ofertę z najniższą ceną uzna tę ofertę, która została złożona, jako pierwsza. 

Kryterium Waga 
[%] 

Liczba 
punktów 

Sposób oceny wg wzoru 

 
 cena ofertowa 

brutto 

 

100% 

 

100 
Cena najtańszej oferty 

C = -----------------------------------------  x 100 pkt 
Cena badanej oferty 
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XIV. Aukcja elektroniczna 
1. Zamawiający przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. 
2. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające 

odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail 
wskazany przez wykonawcę w Formularzu Oferty. 

3. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: 

 posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 
7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), 

 być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB 
pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), 

 posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet 
Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, 

 posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s. 
4. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej za pomocą 

danych uwierzytelniających przekazanych przez operatora platformy aukcyjnej wykonawcom, którym zamawiający 
przekazał zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej.  

5. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, 
umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają 
kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji.  

6. Warunki, na jakich wykonawcy będą brać udział w aukcji są następujące: 
 Termin rozpoczęcia i zakończenia aukcji zostanie przekazany przez zamawiającego w zaproszeniu do udziału                   

w aukcji elektronicznej. 
 Aukcja elektroniczna zostanie zamknięta: 

a) jeśli w podstawowym czasie (15 min) nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie),  
b) lub gdy w ciągu 3 min. od złożenia oferty przez jednego z wykonawców nie zostanie złożona inna oferta 

(postąpienie), jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 min. od otwarcia aukcji. 
 Minimalna wartość postąpienia to: 90 000,00 zł. 
 Oferta, składana w toku aukcji elektronicznej w zakresie kryterium ceny nie może być mniej korzystna od 

poprzedniej złożonej oferty. 
 Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

7. W toku aukcji elektronicznej każdemu wykonawcy biorącemu w niej udział, na bieżąco będą udostępniane, w 
szczególności informacje o pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz punktacji 
najkorzystniejszej oferty. 

8. Kryterium oceny ofert licytowanym w toku w aukcji elektronicznej jest wyłącznie cena brutto za realizację 
zamówienia.  Postąpieniom nie będą podlegać pozostałe kryteria oceny. 

9. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego 
wykonawcę w złożonej ofercie pierwotnej.  

10. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie z 
formułą podaną w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91b ust. 2 pkt 6) ustawy.  
Punktacja uwzględniać będzie również punkty przyznane danej ofercie za pozostałe kryteria  na etapie oceny ofert 
pierwotnych. 

11. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa. 
12. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji lub, gdy w jej trakcie nie zostanie złożone żadne postąpienie, zamawiający 

dokona wyboru najkorzystniejszej oferty  na podstawie liczby punktów przyznanych ofertom pierwotnym. 
13. W przypadku, gdy zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, oferta wykonawcy przestaje wiązać w zakresie, 

w jakim złoży on korzystniejszą ofertę w toku aukcji elektronicznej. Bieg terminu związania ofertą nie ulega 
przerwaniu i jest liczony od dnia składania ofert określonego w pkt. XI. 1) SIWZ.  

14. W pkt. 2 Formularza Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu wykonawcy w trakcie 
aukcji elektronicznej.   

15. Aukcja elektroniczna przeprowadzona będzie na stronie http://aukcje.um.warszawa.pl. 
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XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu 
przed podpisaniem umowy: 
1) umowę regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy), 
2) informacje dotyczące podwykonawcy (o ile dotyczy) wraz z podaniem:  

- zakresu powierzonych prac, 
        - wartości tych prac lub ich procentowego udziału w całości prac objętych umową. 
3)  kopię polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności kontraktowej                                       

i deliktowej – najpóźniej w dniu podpisania umowy,  
2. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający 
będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 
badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art.93 ust. 1 ustawy 
PZP. 
 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 
2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych  przez  podmioty,  o których mowa  w  art.  6b ust.  5  pkt  2 ustawy  z  dnia                             

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1) w pieniądzu odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto podane przez zamawiającego najpóźniej 
w dniu podpisania umowy. Za termin ten uznaje się czas do podpisania umowy.  

2) W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pozostałych dopuszczanych formach określonych w pkt 2. 
oryginalny dokument zabezpieczenia należy złożyć w pok. 203 nie później niż w dniu zawarcia umowy. Okres 
ważności zabezpieczenia powinien uwzględniać termin określony w § 4 wzoru umowy. 

4. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, 
poręczyciel zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę 
zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od 
kwestionowania czy zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest uzasadnione czy 
nie. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, zamawiający zastrzega sobie 
prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach 

   Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 

XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP 
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP.  
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym 
na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP. 

 
 

XIX. Ochrona danych osobowych 
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 z późn. zm.)), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Oczyszczania Miasta 
         z siedzibą w Warszawie adres: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, (nr tel. (22) 277 04 00, e-mail: 
 zom@zom.waw.pl). 
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się: tel. 22 277 04 26, email: 

iod@zom.waw.pl lub osobiście w pok. 310; 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym                                    

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZOM/KP/14/20 pod nazwą „Prowadzenie Pogotowia 
Porządkowego na terenie m.st. Warszawy” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;   

5. Państwa 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 oraz okres zgodny z przepisami o archiwizacji 
dokumentów; 

6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem 
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

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

8. Posiadają Państwo: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że 

przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. Nie przysługuje Państwu: 

− 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 Państwa  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

Załączniki:  

1) Formularz oferty – zał. nr 1; 
2) Kosztorys – zał. nr 1a; 
3) Oświadczenie - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – zał. nr 2; 
4) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - zał. nr 3; 
5) Wzór umowy – zał. nr 4 

 



 

Oznaczenie  sprawy:  ZOM/KP/14/20                                                                            Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ  OFERTY 
 

Wykonawca/Wykonawcy: ...........................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  

Adres: .................................................................................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................................................  
REGON:……………………………………………………………………………..NIP: ..............................................................  
Adres e-mail przeznaczony  do komunikacji z Zamawiającym ...............................................................................  

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

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie                   
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: „Prowadzenie Pogotowia Porządkowego                                                                         
na terenie m.st. Warszawy” 
 
Oferujemy  wykonanie  przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto …………………………………………………………                            
zgodnie z poz. 7 „Cena oferty brutto”, kol. h „Wartość z VAT”  z załącznika  nr 1a 

 
1. Wadium w wysokości …..………………… PLN, zostało wniesione w dniu.........................................................,  
        w formie: ….................................................................................... 

 

Prosimy o zwrot wadium: 

a)  wniesionego w pieniądzu na następujące konto: …...………………...................................................................... 
w Banku………………………….; 

b) wniesionego w innej formie na adres email……………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Osoba upoważniona do składania ofert w trakcie aukcji elektronicznej: 
 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………….. .....................................................  

adres e-mail do korespondencji……………………………………………………………………................................................. ....... . 

 
 
 
   

 

................................................, .........................                                                 ........................................................................ 
                     (miejscowość)                                       ( data)                                                                                                                         (podpis uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy  wykonawcy)  

 



ZOM/KP/14/20

Lp. Rodzaj wynagrodzenia
Ryczałt/ cena 
jednostkowa 
bez VAT (zł)

jednostka
liczba 

jednostek
wartość bez VAT (zł)

stawka 
VAT (%)

wartość z VAT (zł)
*Maxymalny  

% łacznej 
wartości

a b c d e f = (c*e) g h i

1.
Ryczałt za 1 miesiąc realizacji 
umowy sezon letni**

miesiąc 28 8%

2.
Ryczałt za 1 miesiąc realizacji 
umowy sezon zimowy**

miesiąc 18 8%

3. 75** %

4.
Usuwanie skutków zdarzeń w 
pasie drogowym

zdarzenie 29 100 8% 42%

5.
Oczyszczanie tras wskazanych 
przez Zamawiającego.

km 23 500 8% 6%

6
Usuwanie skutków zdarzeń w 
pasie drogowym  przy użyciu 
sprzętu specjalnego 

godz. 2 550 8% 8%

7.

*Procent w jakim  wartość z VAT danego rodzaju wynagrodzenia musi zawierać się w  cenie oferty.

** Suma wartości z VAT pozycji 1 i 2  w kolumnie h nie może przekroczyć procentu okreslonego w kolumnie i.

................................................, ......................... 20…. r.                                        ........................................................................                              …....................................................................

                                                                          

Załącznik nr 1a do SIWZ

**Suma wartości ryczałtu (poz. 1-2) z VAT (zł)

Cena oferty BRUTTO (Suma poz. 3-6 z kolumny h)

(podpis uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-li) firmy  wykonawcy 

Kosztorys 



Oznaczenie sprawy: ZOM/KP/14/20                                                                                                             Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

  

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub 
podmiotu zamawiającego 

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie 
opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części 1 zostaną automatycznie 
wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. (1) Adres publikacyjny 
stosownego ogłoszenia (2) w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 

 

Dz.U. S numer [     ], data [[     ], strona [[     ], 

Numer ogłoszenia w Dz.U. S:    2020/S 250-625233  z dnia 23 grudnia 2020 r. 

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia: 

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne 
informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na 
poziomie krajowym): [     ] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny 
serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia 
tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

 

Tożsamość zamawiającego (3)  Odpowiedź:  

Nazwa: 

ZARZĄD OCZYSZCZANIA MIASTA 
AL. JEROZOLIMSKIE 11/19; 00-508 WARSZAWA; POLSKA 
Osoba do kontaktów: Andrzej Steć 
Tel. +48 22 277 04 06; FAX. +48 22 628 26 74 
E-mail: przetargi @zom.waw.pl 
Adres internetowy: www.zom.waw.pl 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia (4): Prowadzenie Pogotowia Porządkowego na terenie m.st. 
Warszawy 

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) (5): 

ZOM/KP/14/20 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien 
wypełnić wykonawca. 

 
____________ 
(1) Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym 

zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. 
(2) W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo 

ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, 
ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 

(3) Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich 
uczestniczących zamawiających. 

(4) Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
(5) Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 



 

  

 
 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 
A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: 
[     ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 
[     ] 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny 
krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma 
zastosowanie. 

[     ] 

Adres pocztowy: 
[     ] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów (6): 
[     ] 

Telefon: 
[     ] 

Adres e-mail: 
[     ] 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 
[     ] 

Informacje ogólne: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub 
średnim przedsiębiorstwem (7)? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone (8): czy 
wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym"(9) lub czy będzie realizował zamówienie w ramach 
programów zatrudnienia chronionego? 
Jeżeli tak, 

[     ] Tak [     ] Nie 

jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych? 

[     ] 

Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub 
których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych należą dani pracownicy. 

[     ] 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu 
zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadcze- 
nie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? 

[     ] Tak [     ] Nie [     ] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 
Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach 
niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, 
sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych 
przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać 
część VI. 

 

 

a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni 
numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 

a) [     ] 

b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę 
podać: 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 

  [     ][     ][     ][     ] 

______________ 
(6) Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
(7) Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, 

s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 
10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 
250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

(8) Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
(9) Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych. 



 

c) 
Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu 
do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych 
przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym 
wykazie (10): 

c) [     ] 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują 
wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? 

d) [     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w 
części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od 
przypadku. 
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: 

      

e) 
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie 
odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie 
społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które 
umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio 
za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym 
państwie członkowskim? 

e)       

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 
[     ][     ][     ][     ] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (11)? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak:  

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, 
odpowiedzialny za określone zadania itd.): 

a): [     ] 

b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących 
wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

b): [     ] 

c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: c): [     ] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w 
odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć 
ofertę. 

[     ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania 
wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: Odpowiedź: 

Imię i nazwisko, [     ] 

wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: [     ] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [     ] 

Adres pocztowy: [     ] 

Telefon: [     ] 

Adres e-mail: [     ] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje 
dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): 

[     ] 

_______________ 
(10) Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
(11) Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.   



  

 

 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu 
spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV 
oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w 
części V? 

[     ] Tak [     ] Nie 

 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego 
dokumentu zamówienia zawierającego informacje wymagane w niniejszej części sekcji A i B oraz w części III, należycie wypełniony i 
podpisany przez dane podmioty. 

Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio 
do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 

O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których 
to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V (12) 

 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego 
zażąda.) 

 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo 
jakiejkolwiek części zamówienia? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz 
proponowanych podwykonawców: 

 [     ] 

 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji 
wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), 
których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

_______________ 

(12) Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 



  

 
 

Część III: Podstawy wykluczenia 
 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 
 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej (13); 

2. korupcja (14); 

3. nadużycie finansowe (15); 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną (16); 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu (17); 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi (18). 

 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo 
na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie 
podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek 
osoby będącej członkiem organów administracyjnych, 
zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, 
uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został 
prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres 
wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal 
obowiązuje? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

[     ][     ][     ] (19) 

Jeżeli tak, proszę podać (20):  

a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on 
dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; 

a) data: [     ], punkt(-y): [     ], powód(-ody): [     ] 

b) wskazać, kto został skazany [ ]; b) [     ] 

c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w 
wyroku: 

c) długość okresu wykluczenia [     ] oraz punkt(-y), 
którego(-ych) to dotyczy. 

 Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający 
urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] (21) 

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w 
celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia („samooczyszczenie")? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki (23): [     ] 

(13) Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczość 
zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 

(14) Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji 
w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji 
zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 

(15) W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48). 

(16) Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia 
przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej. 

(17) Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania 
korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 

(18) Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlów 
ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 

(19) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

(20) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

(21) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

(22) Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 

(23) Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność 
przedsięwziętych środków. 



 

 

  

 
 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE 

Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków  
dotyczących płatności podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma 
siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo 
siedziby? 

[     ] Tak [     ] Nie 

 Podatki 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

Jeżeli nie, proszę wskazać:   

a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; a) [     ] a) [     ] 

b) jakiej kwoty to dotyczy? b) [     ] b) [     ] 

c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:   

1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: c1) [     ] Tak [     ] Nie c1) [     ] Tak [     ] Nie 

— Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? — [     ] Tak [     ] Nie — [     ] Tak [     ] Nie 

— Proszę podać datę wyroku lub decyzji. — [     ] — [     ] 

— 
W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu wykluczenia: 

— [     ] — [     ] 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: c2) [     ] c2) [     ] 

d) Czy wykonawca spełnił swoje obowiązki, dokonując płatności 
należnych podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu 
spłaty tych należności, obejmujące w stosownych 
przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? 

d) [     ] Tak [     ] Nie d) [     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na ten 
temat: 

Jeżeli tak, proszę podać 
szczegółowe informacje na ten 
temat: 

  [     ] [     ] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub 
składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): (24) 

 [     ][     ][     ] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI (25) 
 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane 
bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe 
może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego" może obejmować kilka różnych postaci 
zachowania stanowiącego wykroczenie. 

 

Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, 
konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje 
obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i 
prawa pracy (26)? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia („samooczyszczenie")? 

 [     ] Tak [     ] Nie 
 Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
 [     ] 

______________ 
(24) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

(25) Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE. 

(26) O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 
dyrektywy 2014/24/UE. 



 
 
Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: 

 
 
[     ] Tak [     ] Nie 

a) zbankrutował; lub       
b) prowadzone jest wobec niego postępowanie 

upadłościowe lub likwidacyjne; lub 
      

c) zawarł układ z wierzycielami; lub       

d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach 
ustawowych i wykonawczych ; lub 

      

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub       

f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?       

Jeżeli tak:  

— Proszę podać szczegółowe informacje: — [     ] 

— Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji 
umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem 
mających zastosowanie przepisów krajowych i środków 
dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej (28)? 

— [     ] 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

[     ][     ][     ] 

Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia 
zawodowego (29)? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [     ] 

 
Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  

 [     ] Tak [     ] Nie 

 Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

 [     ] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia 
mające na celu zakłócenie konkurencji? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [     ] 

 Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? 

 [     ] Tak [     ] Nie 

 Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

 [     ] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów 
spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: 

[     ] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą 
doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi  
zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) 
w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: 
[     ] 

(27) Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
(28) Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)-f) stało się obowiązkowe na mocy 

obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 

(29) W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
(30) Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 



  

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza 
umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa 
z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie 
koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której 
nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne 
sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [     ] 

 Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia? 

 [     ] Tak [     ] Nie 
 Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
 [     ] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: [     ] Tak [     ] Nie 

a) nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy 
dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku 
podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów 
kwalifikacji; 

      

b) nie zataił tych informacji;       

c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty 
potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający; oraz 

      

d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć 
na proces podejmowania decyzji przez instytucję 
zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje  
poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek 
zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, 
które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie 
wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? 

      

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO 
INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] (31) 

W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw 
wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [     ] 

___________ 

(31) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 



  

 
 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 
W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja ɑ lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że: 

 

A: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały 
w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się 
do wypełnienia sekcji ɑ w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [     ] Tak [     ] Nie 
 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub 
handlowym prowadzonym w państwie członkowskim 
siedziby wykonawcy (32): 

[     ] 

 Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

  [     ][     ][     ] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:  

 
Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub 
bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość 
świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy? 

[     ] Tak [     ] Nie 

 Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status 
członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: 

 [     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] 

 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 
 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny") roczny obrót w ciągu określonej liczby lat 
obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia jest następujący: 

rok: [     ] obrót: [     ] [     ] waluta 

rok: [     ] obrót: [     ] [     ] waluta 

rok: [     ] obrót: [     ] [     ] waluta 

i/lub  

1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat 
wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący (33): 

(liczba lat, średni obrót): 

[     ],[     ][     ] waluta 
 

 Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

  [     ][     ][     ] 

_______________ 
(32) Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych 

wymogów określonych w tym załączniku. 

(33) Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 



  

 
 
2a) 

 
 
Jego roczny („specyficzny") obrót w obszarze działalności  
gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w 
ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: 

 
 
rok: [     ] obrót: [     ] [     ] waluta 

rok: [     ] obrót: [     ] [     ] waluta 

rok: [     ] obrót: [     ] [     ] waluta 

i/lub  

2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w 
ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący (34): 

(liczba lat, średni obrót): 

[     ],[     ][     ] waluta 

 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie  
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub 
specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, 
proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy 
lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[     ] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych (35) 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) 
wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y (36) – oraz 
wartość): 

[     ],[     ](37) 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego 
wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: 

[     ] [     ] waluta 

Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów 
ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać 
określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia, wykonawca oświadcza, że 

[     ] 

Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 

[     ][     ][     ] 

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na 
roboty budowlane: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia): 

 W okresie odniesienia (38) wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego rodzaju: 

[     ] 

 Roboty budowlane: [     ] 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego 
wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

[     ][     ][     ] 

_____________ 
(34) Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 

(35) Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 

(36) Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 

(37) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 

(38) Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 



  

 
 
1b) 

Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy i zamówień publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia (39) wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego rodzaju lub 
wyświadczył następujące główne usługi określonego 
rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, 
daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych (40): 

Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu 
lub dokumentach zamówienia): 

[     ] 

 Opis Kwoty Daty Odbiorcy  

                          

 

2) Może skorzystać z usług następujących pracowników 
technicznych lub służb technicznych (41), w szczególno- 
ści tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 

[     ] 

 W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących 
pracowników technicznych lub służb technicznych o 
wykonanie robót: 

[     ] 

3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz 
środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące: 

[     ] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować 
następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i 
śledzenia łańcucha dostaw: 

[     ] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym 
charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – 
wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o 
szczególnym przeznaczeniu: 

 

 Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli (42) 
swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności 
technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu 
środków naukowych i badawczych, jak również środków 
kontroli jakości? 

[     ] Tak [     ] Nie 

6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami 
zawodowymi legitymuje się: 

 

a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): 

a) [     ] 

b) jego kadra kierownicza: b) [     ] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł 
stosować następujące środki zarządzania 
środowiskowego: 

[     ] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy 
oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach 
są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 

[     ],[     ] 

[     ],[     ] 
[     ],[     ] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 

[     ],[     ] 
[     ],[     ] 
[     ],[     ] 

9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, 
wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na 
potrzeby realizacji zamówienia: 

[     ] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom (43) następującą część (procentową) 
zamówienia: 

[     ] 

(39) Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 

(40) Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do 
przedmiotowych dostaw lub usług. 

(41) W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których 
zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia. 

(42) Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub - w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę - w jej imieniu, właściwy organ urzędowy 
państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 

(43) Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na 
potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II 
sekcja C). 



  

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:  

 Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub 
fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym 
nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. 

[     ] Tak [     ] Nie 

 Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych 
przypadkach przedstawi wymagane świadectwa 
autentyczności. 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy:  

 Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub 
agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, 
potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które 
zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia? 

[     ] Tak [     ] Nie 

 Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne 
środki dowodowe mogą zostać przedstawione: 

[     ] 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] 

 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 
 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

 

Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania 
środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia 
sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające 
spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki 
dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać 
przedstawione: 

[     ][     ] 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia 
sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające 
spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 

[     ] Tak [     ] Nie 

Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki 
dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania 
środowiskowego mogą zostać przedstawione: 

[     ][     ] 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne 
dokumentacji): 

 [     ][     ][     ] 



Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 
określiły obiektywne i niedyskryminaeyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć 
wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy 
przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa 
innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne 
kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu 
ograniczenia liczby kandydatów: 

[     ] 

W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub 
inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać 
dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane 
dokumenty: 

[     ] Tak [     ] Nie (45) 

Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w 
formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej (44), 
proszę wskazać dla każdego z nich: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane 
referencyjne dokumentacji): 

[     ][     ][     ](46) 

 

Część VI: Oświadczenia końcowe 
 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach Il-V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały 
przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje 
dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim (47), lub 

b) najpóźniej od dnia 18 października 2018 r. (48), instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią 
dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w 
części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać 
część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer 
referencyjny)]. 

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.................] 

_____________ 
(44) Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
(45) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
(46) Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
(47) Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne 

dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć 
odpowiednia 
zgoda na uzyskanie takiego dostępu. 

(48) W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 

 
 
UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany wypełnić pola zaznaczone kolorem żółtym. 



Załącznik nr 3 do SIWZ 
Oznaczenie sprawy:  ZOM/KP/14/20 

OŚWIADCZENIE 

 

Po zapoznaniu się z informacją dotyczącą wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu na 
„Prowadzenie Pogotowia Porządkowego na terenie m. st. Warszawy” zamieszczoną na stronie 
zamawiającego  
               
 
działając w imieniu Wykonawcy: ..................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  
      (podać nazwę i adres Wykonawcy) 
 
 

oświadczamy, że: 
 

1) z żadnym z wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty -  nie należymy do grupy kapitałowej, o 
której mowa  w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*); 

 

............................... 
(miejscowość, data) 

.......................................................................................... 
                                                                                                                                                                                                                                                 (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych    przedstawiciela(-li) firmy  wykonawcy) 

 

 

2) należymy do tej samej grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne 
oferty*): 

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

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

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

 

............................... 
(miejscowość, data) 

.......................................................................................... 
                                                                                                                                                                                                                                                 (podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych    przedstawiciela(-li) firmy  wykonawcy) 

Uwaga: 

- *) niepotrzebne skreślić - należy wypełnić pkt 1)  lub pkt 2)  

- Niniejsze oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 

 



WZÓR UMOWY 

 

Umowa zawarta w dniu ..……….......... r. w Warszawie w wyniku przeprowadzenia postępowania  
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr                                  pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w ramach 
którego działa jednostka budżetowa m. st. Warszawy - Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 
00-508 Warszawa,  zwany dalej Zamawiającym reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta 
m. st. Warszawy z dnia 23.04.2008 r. nr GP-0158/1295/08, przez 

Tadeusza Jaszczołta – Dyrektora Zarządu Oczyszczania Miasta, 

 a 

……………….. z siedzibą w Warszawie przy ……………………, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla 
……………….. Wydział ………..…. KRS, nr wpisu do rejestru przedsiębiorców ………………… o kapitale 
zakładowym w wysokości ………………….. zł w całości wpłaconym, NIP ……….…….. zwanym dalej 
Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

…………………..   - …………………... 

…………………..   - …………………... 

§ 1  
[Przedmiot umowy]  

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace związane z prowadzeniem 

Pogotowia Porządkowego na terenie m.st. Warszawy,  

2. W ramach Pogotowia Porządkowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących prac:  

a) Usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym. 

b) Usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym przy użyciu sprzętu specjalnego. 

c) Oczyszczanie tras wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Szczegółowy zakres prac będących przedmiotem umowy został określony w Części I oraz Części II 

Załącznika nr 1 do Umowy.   

§ 2  
[Termin realizacji umowy]  

1. Wykonawca będzie realizował prace określone w umowie począwszy od dnia zawarcia umowy, lecz 

nie wcześniej niż od 07 lutego 2021 r. do 30 listopada 2024 r. 

2. Realizacja prac jest podzielona na sezony: 

a) Sezon zimowy - w okresie od 07 lutego 2021 roku do 31 marca 2021 roku oraz od 01 listopada do 

31 marca każdego kolejnego roku realizacji umowy,  

b) Sezon letni - w okresie od 01 kwietnia do 31 października każdego roku realizacji umowy. 

§ 3  
[Warunki wykonania umowy] 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy w sposób należyty, ze starannością 

wymaganą przy pracach tego rodzaju.   

3. Wykonawca będzie pozostawał w stałej gotowości (24 godziny na dobę) do podjęcia działań, w tym 

zobowiązany jest do zapewnienia stałej gotowości pracowników oraz sprzętu w liczbie i terminie 

określonym w załączniku nr 2 do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpoczęcia zleconych prac, nie później niż w terminach 

określonych w Części I, ust. 3 załącznika nr 1 do umowy.  

5. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu plan organizacji prac 

określonych w umowie, w tym planowane rozmieszczenie sprzętu oraz osób pozostających w gotowości 

do podjęcia czynności.  
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6. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wpisu do rejestru 

działalności nadzorowanej przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny polegającej na zbieraniu  

i transportowaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 zgodnie  

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 

nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE. L Nr 300 str. 1).  

7. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie, potencjał kadrowy i techniczny 

niezbędny do wykonania przedmiotu Umowy. 

8. W zakresie zagospodarowania odpadów zgromadzonych w ramach realizacji umowy, Wykonawca 

postępować będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn.  zm.), a w szczególności posługiwać się będzie przy gospodarowaniu 

odpadami, podmiotami spełniającymi warunki określone ww. ustawą. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, w ramach jednostek sprzętowych wymienionych w 

załączniku nr 2, użytych do realizacji umowy, odpowiedniej liczby pojazdów elektrycznych lub pojazdów 

napędzanych gazem ziemnym, określonej w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i 

paliwach alternatywnych (dalej Ueipa) (Dz. U. z 2020 r. poz. 908 z późn. zm.). Zgodnie z aktualnym 

brzmieniem art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, począwszy od dnia 1 

stycznia 2022 r. udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów zasilanych gazem ziemnym wnosi co 

najmniej 10% łącznej liczby pojazdów użytkowanych do realizacji zamówienia. 

10.  Najpóźniej 7 dni przed  31.12.2021r., Wykonawca ma przedstawić Zamawiającemu zaktualizowany 

wykaz sprzętu stanowiący Załącznik nr 2 do Umowy zapewniający od 01.01.2022r. odpowiedni poziom 

pojazdów elektrycznych lub pojazdów zasilanych gazem ziemnym. . 

11.  W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę wymaganej liczby pojazdów elektrycznych lub 

pojazdów zasilanych gazem ziemnym, Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne określone w § 7 

ust. 5 pkt. 3. 

12. W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest uprawniony do zmiany jednostek sprzętowych wskazanych 

w załączniku nr 2 tab.1 i 2 pod warunkiem, iż nowa jednostka sprzętowa będzie spełniała odpowiednie 

parametry określone w załączniku nr 3. Powyższa zmiana wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego 

oraz nie wymaga zmiany umowy. 

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo, bez konieczności zmiany umowy, do zwiększenia wymaganej liczby 

jednostek sprzętowych o jeden dodatkowy samochód interwencyjny (symbol P-5 lub inny ustalony  

z Zamawiającym) o parametrach określonych w załączniku nr 3 ust. 1 poz. 1, z obsadą 3 osób, na okres 

nie dłuższy niż 80 dni na czas  realizacji umowy. Wykonawca o wskazanej zmianie zostanie 

powiadomiony z 48-godzinnym wyprzedzeniem. 

14. Zmiana wskazana w ust. 13 nie spowoduje zwiększenia łącznego wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

15. Zamawiający, jednostronnym protokołem odbioru, będzie dokonywał comiesięcznego odbioru 

wykonanych prac.  

§ 4  
[Zabezpieczenie należytego wykonania umowy]  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w kwocie: …………………………………….………………. zł, (słownie: 
złotych…………………………………………………………………………………………………………….…………………………/100) 
w formie: …………………..………………………………………………………………………………………………….…………………..). 

2. Wniesione zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, w tym kar umownych i zostanie zwrócone w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania 

umowy i uznania jej za należycie wykonaną. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wniesienia zabezpieczenia w gwarancjach bankowych lub 

ubezpieczeniowych, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa będzie nieodwołalna, bezwarunkowa, 

płatna na każde pierwsze żądanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez Zamawiającego  

z zabezpieczenia wszelkich należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. 

§ 5  

[Wynagrodzenie. Termin zapłaty.] 

1. Zamawiający określa, że za prawidłowe wykonanie prac w okresie obowiązywania umowy Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie brutto nie wyższe niż: …………………………………… zł (słownie: 

złotych …....………………………………………, …/100).  

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych  

w następujących częściach:  

a) wynagrodzenie ryczałtowe w sezonie zimowym w wysokości: ………………… zł brutto (słownie: złotych 

…………………………………………, …./100) za jeden miesiąc realizacji umowy w okresie od 07 lutego 2021 

roku do 31 marca 2021 roku oraz od 01 listopada do 31 marca każdego kolejnego roku realizacji 

umowy; 

b) wynagrodzenie ryczałtowe w sezonie letnim w wysokości ……………………… zł brutto (słownie: złotych 

………..………………………………………, …/100) za jeden miesiąc realizacji umowy w okresie od 01 kwietnia 

do 31 października każdego roku realizacji umowy. 

c) wynagrodzenie dodatkowe, za faktycznie wykonane i odebrane prace potwierdzone protokołem 

odbioru,  które stanowi iloczyn wykonanych prac danego rodzaju oraz poniższych cen 
jednostkowych :  

- ……………..….. zł/zdarzenie netto + VAT …..% tj. brutto ……………….…...… zł/zdarzenie (słownie: złotych 

……………………….…………………………, …. /100) za usunięcie skutków 1 zdarzenia w pasie drogowym;  

− …………..….. zł/km netto + VAT ……% tj. brutto …………………..……… zł/km (słownie: złotych 

………………………………………………, … /100) za oczyszczenie 1 km tras;;  

− …………….…… zł/godz. netto + VAT …….% tj. brutto …………………..…..… zł/godz. (słownie: złotych 

……………………………………….……...…………………………, …/100) za 1 godz. usunięcie skutków zdarzenia przy 
użyciu sprzętu specjalnego. 

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac w niepełnym miesięcznym okresie 

rozliczeniowym, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 2 lit. a) lub b) zostanie zmniejszone 

proporcjonalnie do liczby dni, w których umowa była realizowana. 

4. Ceny określone przez Wykonawcę obejmują całość wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz 

uwzględniają wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca za prawidłowo wykonane i odebrane prace będzie wystawiał faktury VAT, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, , gdzie wskazać należy jako:  

a) Nabywcę: 
Miasto Stołeczne Warszawa 
Plac Bankowy 3/5 
00-950 Warszawa 
NIP: 525-22-48-481 
 

b) Odbiorcę i płatnika: 
Zarząd Oczyszczania Miasta 
Al. Jerozolimskie 11/19 
00-508 Warszawa 

c) Numer i datę zawarcia umowy 
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d) Numer rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi płatności z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu art. 108a ustawy o podatku od towarów  
i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) -  w przypadku Wykonawcy będącego 
zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT 
 

 oraz będzie zobowiązany dostarczyć je na adres: Zarząd Oczyszczania  Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 
00-508 Warszawa lub elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 
Fakturowania (PEF). 

6. Zamawiający nie będzie zobowiązany do odbioru faktury elektronicznej przesyłanej inną drogą niż za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) oraz nieposiadającej numeru umowy 
nadanego przez Zamawiającego.  

7. W przypadku złożenia faktury zawierającej nieprawidłowości Wykonawca zrzeka się jakichkolwiek 
roszczeń z tytułu przekroczenia terminu płatności do momentu dostarczenia prawidłowo 
wystawionej faktury.  

8. Wykonawca każdorazowo, wraz z fakturą VAT, przedstawi Zamawiającemu załącznik zawierający 
wykaz prawidłowo wykonanych prac w danym okresie rozliczeniowym oraz rozliczenie kwoty 
wynagrodzenia za ten okres. Forma załącznika oraz jego treść musi zostać zaakceptowana przez 
Zamawiającego przed wystawieniem faktury VAT. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże 
załącznik również w formie elektronicznej. 

9. Fakturę za prace wykonane w listopadzie każdego roku realizacji Umowy Wykonawca złoży  
w siedzibie Zamawiającego najpóźniej do 10 grudnia danego roku kalendarzowego. Za prace 
wykonane w grudniu każdego roku realizacji Umowy  Wykonawca może wystawiać faktury częściowe 
po dokonaniu odbioru prac oraz uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

10. Zapłata wynagrodzenia za wykonane prace dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej faktury papierowej lub od daty otrzymania przez Wykonawcę dokumentu 
UPO, w przypadku wystawienia prawidłowej faktury elektronicznej. 

11. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z przedłożonych faktur o wysokość naliczonych 
kar umownych wynikających z not księgowych wystawionych zgodnie z § 7 umowy.  

12. Wykonawcy działający w formie Konsorcjum wskazują Lidera Konsorcjum -  ……………………..…….. jako 
wyłącznie uprawnionego do wystawiania faktur z tytułu realizacji Umowy. Realizacja płatności na 
rzecz lidera oznaczać będzie wypełnienie zobowiązań finansowych Zamawiającego wobec wszystkich 
członków Konsorcjum.1 

§ 6  
[Kontrola realizacji prac]  

1. Wykonawca zobowiązany jest do poddania się każdorazowo kontroli, w tym niezapowiedzianej,  

w miejscach, w których zlokalizowany jest sprzęt oraz osoby pozostające w gotowości do podjęcia 

działań, w dowolnym czasie w trakcie realizacji umowy. Z przeprowadzonych kontroli sporządzane 
będą protokoły. W przypadku braku uwag, Zamawiający ma prawo sporządzić protokół jednostronny.  

2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do skierowania upoważnionej osoby do 
udziału w kontroli w wyznaczonym czasie i miejscu na terenie m.st. Warszawy. Przedstawiciel ze 
strony Wykonawcy może brać udział w kontroli również bez wezwania Zamawiającego.  

3. Wyniki kontroli zostaną udokumentowane w protokole kontroli, podpisanym przez przedstawiciela 
Zamawiającego i Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. W przypadku niestawienia się do udziału w kontroli przedstawiciela Wykonawcy w ciągu jednej 

godziny od wezwania lub odmowy podpisania protokołu, sporządzony zostanie protokół 

jednostronny. Kopia protokołu stwierdzającego nieprawidłowości zostanie wysłana do Wykonawcy 
faxem na numer wskazany w załączniku nr 4 do umowy.  

5. Najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy oraz na żądanie Zamawiającego w trakcie 

realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zgromadzenia w miejscu wskazanym  przez 

Wykonawcę  całego sprzętu będącego w gotowości do realizacji przedmiotu umowy, wskazanego w 

załączniku nr 2 i załączniku nr 3, w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego kontroli zaplecza 

                                                           
1 Dotyczy przypadku, gdy oferta została złożona przez konsorcjum wykonawców,  
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technicznego, stanowiska dyspozytorskiego Wykonawcy. O terminie kontroli Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem.  

§ 7  
[Kary umowne]  

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania prac, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy zryczałtowaną karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: 

złotych dwa tysiące 00/100 ) w odniesieniu do każdej zleconej pracy. 

2. Za przekroczenie terminu i czasu wykonania zleconej pracy, dla której określony został termin  

i godziny jej wykonania, Zamawiający naliczy Wykonawcy zryczałtowaną karę umowną w wysokości  

1 000 zł (słownie: złotych jeden tysiąc 00/100) do każdej  zleconej pracy. 

3. Za przekroczenie norm czasowych tj. nieprzystąpienia do prac, o których mowa w Części I, pkt. 3, 

Załącznika nr 1 do umowy (z wyjątkiem nieprzewidzianych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy), Zamawiający naliczy Wykonawcy zryczałtowaną karę umowną w 

wysokości 500,00 zł (słownie: złotych pięćset 00/100 ) za każde rozpoczęte 30 minut opóźnienia. 

Łączna kara za opóźnienie w odniesieniu do jednego zlecenia nie przekroczy kwoty 1 500,00 zł 

(słownie: złotych jeden tysiąc pięćset 00/100).  

4. Z tytułu opóźnienia w przystąpieniu lub wykonaniu prac oraz naliczenia kar umownych określonych 

w ust. 2 i 3, nie będzie jednocześnie naliczana kara umowna za nienależyte wykonanie umowy,  

o której mowa w ust. 1. 

5. Jeżeli w trakcie kontroli Wykonawca nie będzie dysponował jednostkami sprzętowymi w liczbie 

określonej w załączniku nr 2 tabela nr 1 lub jednostki sprzętowe nie będą spełniały wymagań 

określonych w załączniku nr 3 ust. 1, Zamawiający naliczy Wykonawcy zryczałtowaną karę umowną 

w wysokości:  

1) 2 000,00 zł (słownie: złotych dwa tysiące 00/100) w odniesieniu do brakującej jednostki 

sprzętowej (pojazd spalinowy). 

2) 1 000,00 zł (słownie: złotych jeden tysiąc 00/100) w odniesieniu do jednostki sprzętowej 

niespełniającej wszystkich wymagań określonych w załączniku nr 3 ust. 1.  

3) 10 000 zł – (słownie: złotych dziesięć tysięcy 00/100) za każdy brakujący lub niespełniający ww. 

kryteriów zadeklarowany pojazd elektryczny lub pojazd zasilany gazem ziemnym wskazany w 

załączniku nr 2 do umowy.  

6. W przypadku braku sygnału lub trwania przerwy dłuższej niż 5 minut w przekazie wymaganych 

informacji (GPS) w trakcie realizacji prac, Zamawiający naliczy Wykonawcy zryczałtowaną karę 

umowną w wysokości 50,00 zł (słownie: złotych pięćdziesiąt 00/100) w odniesieniu do każdego 

zgłoszenia.  

7. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przez inne podmioty, niż wymienione w § 8 umowy, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy zryczałtowaną karę umowną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: 

złotych jeden tysiąc 00/100) za każdy stwierdzony przypadek.  

8. Za nieprawidłową realizację obowiązków wynikających z zastosowania klauzuli społecznej związanej 

z zatrudnieniem pracowników Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w przypadku:  

1) nieprzedstawienia w terminie wskazanym przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających 

zatrudnienie pracowników w oparciu o umowę o pracę, o których mowa w pkt. 1.1 załącznika nr 5 

do umowy - w wysokości 500,00 zł (słownie: złotych pięćset 00/100 ) za każdy dzień opóźnienia; 

2) nieskierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji umowy wymaganej liczby 

pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę - w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące 

złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek (za każdą osobę). 

9. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

określonych w Kodeksie cywilnym. 

10. Naliczone kary umowne nie zwalniają Wykonawcy z należytego wykonania prac w terminie 

ustalonym przez Zamawiającego. 
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§ 8 

[Realizacja umowy przez Podwykonawców] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do osobistego wykonania prac w zakresie usuwania skutków zdarzeń 

w pasie drogowych oraz oczyszczania tras wskazanych przez Zamawiającego.  

2. Przedmiot umowy będzie realizowany przez Wykonawcę samodzielnie w pełnym zakresie prac.  

[lub w przypadku wskazania podwykonawców w ofercie]  

Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy przy udziale następujących podwykonawców, 
w poniżej określonym zakresie prac:  

a) [oznaczenie  podwykonawcy]  –  zakres  powierzonych  prac [……………………………],  
b) [oznaczenie  podwykonawcy]  –  zakres  powierzonych  prac [……………………………].  

3. Zmiana zakresu prac wykonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawców, rezygnacja  

z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy, wymaga uprzedniego poinformowania 

Zamawiającego oraz wprowadzenia zmian ust. 2, w formie aneksu do umowy. 
4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy.  

§ 9  

 [Sposób realizacji zamówienia – klauzula społeczna- art. 29 ust. 3a ustawy Pzp]  

1. Do wykonywania prac polegających na: 

1) usuwaniu skutków zdarzeń drogowych, 

2) oczyszczaniu tras wskazanych przez Zamawiającego, 

określonych w załączniku nr 1 cz. II pkt 1 i 2 Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić osoby na 

podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(tj. Dz. U z 2020 r., poz. 1320). Szczegółowe warunki związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu 

o umowę o pracę określa załącznik nr 5 do umowy.  

§ 10  

[Rozwiązanie umowy i szczególny tryb odstąpienia od umowy]  

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach.   

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie takiego oświadczenia.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  

w przypadku, gdy spełniony zostanie co najmniej jeden z poniższych warunków:   

a) Wykonawca nie podejmie  i nie zrealizuje dwóch kolejnych zleceń w przypadku prac, o których 

mowa w § 1 ust. 2, pomimo dwukrotnego wezwania do wykonania zleconej pracy;  

b) Suma kar umownych w jednym okresie rozliczeniowym (miesięcznym) przekroczy kwotę 10 000 zł 

(słownie: złotych dziesięć tysięcy złotych 00/100);  

c) Wykonawca utraci wymagane uprawnienia lub w terminie 7 dni od zgłoszenia żądania przez 

Zamawiającego, nie przedstawi dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę 

aktualnych uprawnień określonych w § 3 ust. 6.  

5. Jeżeli przed upływem terminu obowiązywania umowy wskazanym w § 2, pozostała do wykorzystania 
kwota łącznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie niższa niż 50 000,00 zł 
(słownie: złotych pięćdziesiąt tysięcy 00/100) i nie pozwoli Zamawiającemu na zabezpieczenie realizacji 
prac w dalszym okresie obowiązywania umowy, Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy 
z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy w trakcie 
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miesięcznego okresu rozliczeniowego, wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 2 lit. a) lub b) ulega 
proporcjonalnemu zmniejszeniu za okres, w którym umowa nie będzie realizowana.   

6. W przypadku rozwiązania umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Wykonawca dodatkowo 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 250 000,00 zł (słownie: złotych dwieście 

pięćdziesiąt tysięcy 00/100).   

§ 11  

[Zakres odpowiedzialności Wykonawcy]  

1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie roszczenia cywilnoprawne osób trzecich 

wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonywania prac, w tym wykonywania ich niezgodnie 

z niniejszą umową.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją prac w tym 

dotyczące uszkodzeń lub zniszczeń mienia  osobistego oraz pojazdów, budynków i wyposażenia 

posesji /ściany, mury, ławki, ogrodzenia, słupki, nawierzchnia/, zobowiązuje się też do przestrzegania 

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników.  

3. Wykonawca jest obowiązany posiadać w okresie obowiązywania umowy polisę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej. Kwotę 

ubezpieczenia określa Wykonawca, szacując z należytą starannością ryzyko prowadzonej przez niego 

działalności. W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie trwania umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu kserokopię: nowej polisy ubezpieczeniowej i dowodów uiszczenia składek 

ubezpieczeniowych należnych z tego tytułu w terminie 7 dni od ich opłacenia. 

4. Kserokopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności 

kontraktowej i deliktowej o której mowa w ust. 3,  powinna zostać dostarczona najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy . 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego rozpatrywania wszelkich skarg osób trzecich na 

działania lub zaniechania Wykonawcy przekazanych przez Zamawiającego oraz poinformowania 

Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich otrzymania o sposobie załatwienia 

danej sprawy.  

6. Przedmiot umowy należy wykonać przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości 

odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z uzgodnieniami 

dokonanymi w trakcie realizacji umowy. 

§ 12 

[Postanowienia dodatkowe. Zmiany umowy]  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.   

2. W przypadku zmian wskaźników określonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie.  

3. Wprowadzenie zmiany wskazanej w ust. 2 wymaga złożenia przez Wykonawcę:  

1) wniosku o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia,  

2) szczegółowego uzasadnienia wpływu zmian wskaźników na koszty wykonania umowy przez 

Wykonawcę, zawierającego w szczególności kalkulację uwzględniającą, zależnie od zakresu 

ogłoszonych zmian:  

a) kosztorys przedstawiający proponowane ceny jednostkowe i wartości (netto, brutto),  

b) liczbę pracowników zatrudnionych przy realizacji umowy,  

c) formę zatrudnienia ww. pracowników,  

d) wskazanie liczby pracowników objętych ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem 

zdrowotnym.  

3) kopii, poświadczonego za zgodność z oryginałem, dokumentu potwierdzającego objęcie 

podatkiem od towarów i usług dostaw lub usług świadczonych przez Wykonawcę w związku  

z realizacją umowy.  

4) kopie umów dotyczące zatrudnienia zawierające dane określone w załączniku 5 ust. 3 pkt 3.2) lit. b. 

4. Uzgodnione w wyniku negocjacji zmiany wynagrodzenia zostaną uwzględnione w wynagrodzeniu 

Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2 lit., wprowadzone do umowy w formie aneksu. 



8  

 

5. Wprowadzone aneksem zmiany wynagrodzenia do umowy będą obowiązywały od: 

1) dnia obowiązywania zmienionych wskaźników - w przypadku otrzymania przez Zamawiającego 

wniosku Wykonawcy przed terminem wejścia w życie przepisów dotyczących nowych wskaźników.  

2) pierwszego dnia miesiąca następującego po zawarciu aneksu - w przypadku otrzymania przez 

Zamawiającego wniosku Wykonawcy po terminie wejścia w życie przepisów dotyczących nowych 

wskaźników. 

6. Za termin otrzymania wniosku uznaje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego. 

7. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

8. Spory wynikające z niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego.  

9. Prawa Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przez Wykonawcę przenoszone na osoby 

trzecie ani w całości ani w części bez zgody Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności wierzytelności 

o zapłatę faktury.  

10. Podpisane przez strony załączniki stanowią integralną część umowy. 

11. 1) Ze strony Zamawiającego osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są: 

a) Bogdan Wawrzos  - Kierownik Działu TOM nadzór nad merytoryczną stroną realizacji usług. 

b) Łukasz Traczyk - Dział TOM, nadzór nad pogotowiem porządkowym.  

c) Adam Nowak - Dział TOM, nadzór nad pogotowiem porządkowym. 

d) Grzegorz Rocławski -Kierownik Działu NKU nadzór nad kontrolą realizacji wykonania usług. 

2) Ze strony Wykonawcy osobą(mi) odpowiedzialną(mi) za realizację umowy, wyznaczoną do nadzoru 

i kontaktów z Zamawiającym jest: ……………………………………………………………………….. 

12. Zmiana osób lub danych, o których mowa w ust. 11 następuje poprzez zawiadomienie drugiej strony 

pisemnie lub drogą elektroniczną i nie stanowi zmiany treści umowy. 

13. Komórką organizacyjną Zamawiającego odpowiedzialną za techniczną stronę realizacji umowy jest 

Dział Oczyszczania Mechanicznego, a za kontrole prac Dział Wykonania Usług  

14. Wskazane poniżej załączniki stanowią integralną część umowy:  

1) Załącznik nr 1- Szczegółowy zakres prac i warunki techniczne realizacji umowy ,. 

2) Załącznik nr 2 - Wykaz sprzętu . 

3) Załącznik nr 3 - Wymagania techniczne jednostek sprzętowych ,  

4) Załącznik nr 4 - Plan organizacyjny i stanowisko dyspozytorskie,  

5) Załącznik Nr 5- Obowiązki Wykonawcy wynikające z zastosowania klauzuli społecznej związane  

z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę. 

15. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

 ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA  

 

 

 

………………….………………..                                                      …………………………………..  
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Załącznik nr 1  

Do wzoru umowy  

Szczegółowy zakres prac i warunki techniczne realizacji umowy  

CZĘŚĆ I - Warunki ogólne.  

1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej gotowości (przez cały okres 

obowiązywania umowy, 24 godziny na dobę) do podjęcia prac Pogotowia Porządkowego, w tym 

zapewnienia stałej dostępności sprzętu oraz osób w liczbie określonej w umowie. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania prac, która zagwarantuje podjęcie działań 

w ustalonych terminach oraz sprawne (możliwe szybkie w zależności od skali i rodzaju działań) 

wykonanie zlecenia.  

3. Czas reakcji oraz czas przystąpienia do realizacji działań:  

a) wyjazd jednostki sprzętowej do usuwania skutków zdarzeń w pasie drogowym 

i oczyszczania tras wskazanych przez Zamawiającego musi nastąpić niezwłocznie (do 5 minut) od 

otrzymania zlecenia, a dojazd i przystąpienie do realizacji prac do 45 minut od otrzymania 

zlecenia,  

b) wyjazd jednostki sprzętowej do usuwania skutków zdarzeń w pasie drogowym przy użyciu sprzętu 

specjalnego wymienionych w załączniku nr 3 poz. 5-10 tj.: zamiatarka, samochód ciężarowy z HDS, 

polewaczka, podnośnik z pomostem roboczym urządzenie do likwidacji śliskości zimowej musi 

nastąpić niezwłocznie od otrzymania zlecenia, a dojazd i przystąpienie do realizacji prac do 60 

minut od otrzymania zlecenia, za wyjątkiem dojazdu ładowarki gdzie dopuszcza się dojazd na 

miejsce zdarzenia do 1 godz. i 30 min. od momentu zgłoszenia. 

4. W przypadku prac których realizacja obejmuje kilka miejsc oraz różne daty i godziny wykonania 
Zamawiający przewiduje z wyprzedzeniem wcześniejsze ich zgłoszenie do realizacji, za 
pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej (e-mail). Dotyczy to np. prac związanych z przyjazdem 
delegacji, uroczystości masowych, państwowych itp.  

Realizacja tych prac musi być zgodna z zapisanymi terminami ich wykonania.  

5. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych obiektywnych trudności, 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy może wydłużyć okres wykonania prac. Dotyczy to prac 

wymienionych w  ust. 4. CZĘŚĆ I Załącznika nr 1.  

6. W przypadku zdarzeń o znacznej, ponadprzeciętnej skali, które nie są możliwe do usunięcia  

w rozsądnym czasie przez jeden samochód interwencyjny, Zamawiający na wniosek Wykonawcy 

może wyrazić zgodę na zadysponowane drugiego samochodu interwencyjnego lub samochodu 

specjalnego, w celu niezbędnego sprawnego usunięcia skutków zdarzenia. Powyższe traktowane 

będzie jako odrębne zgłoszenie.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy ze służbami (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska 

itp.), które podejmują czynności w związku ze zdarzeniem. Dotyczy to w szczególności usuwania 

skutków wypadków i kolizji drogowych.  

8. Wykonawca na czas realizacji umowy musi utrzymywać całodobowe stanowisko dyspozytorskie, 

wyposażone w łączność:  

a) minimum dwa bezpośrednie numery w tym oddzielną linię faksową (urządzenia mogą być 
wykorzystywane tylko i wyłącznie do kontaktów pomiędzy pracownikami Zamawiającego  
i Wykonawcy); 

b) bezprzewodową, umożliwiającą całodobowy kontakt z ekipami wykonującymi prace w terenie  
i osobą nadzorującą prace Pogotowia Porządkowego; 

c) internetową wraz ze skrzynką e-mail.  

9. Na stanowisku dyspozytorskim Wykonawcy pełniony jest całodobowo dyżur dyspozytora.  

10.  Zadania dyspozytora Wykonawcy obejmują:  

a) przyjmowanie zleconych prac,  

b) prowadzenie rejestru zgłoszeń,  

c) wydawanie dyspozycji pracownikom pogotowia dot. wykonania prac,  
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d) uzgadnianie z dyżurującym dyspozytorem Zamawiającego dyspozycji użycia sprzętu do realizacji 
prac,  

e) koordynację drogą bezprzewodową prac realizowanych w terenie,  

f) niezwłoczne powiadamianie dyżurnego dyspozytora Zamawiającego o zakończeniu prac i ich 
skutkach,  

g) przekazywanie codziennie do godziny 6:00 danych dotyczących wykonanych prac z ubiegłej doby 

w formie elektronicznej i faksem (raport dobowy). Przekazane dane w formie dobowego raportu 
zgłoszeń muszą być sprawdzone i uzgodnione z dyspozytorem Zamawiającego.  

h) dobowy raport przesyłany drogą faksową musi być sprawdzony i podpisany imiennie przez osobę 
sporządzającą raport.  

11. Zlecenia prac będą kierowane do Wykonawcy telefonicznie na numer: …lub w formie elektronicznej 
na e-mail: ……………………, zgodnie z załącznikiem nr 4. 

12. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do zlecania prac jest pracownik na Stanowisku 

Operacyjno-Decyzyjnym Zamawiającego.  

CZĘŚĆ II – RODZAJE PRAC, ZASADY ROZLICZEŃ  ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE ICH WYKONANIA  

1. Usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym.  

1) Usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym obejmuje następujące prace:  

a) sprzątanie z pasów dróg wszelkich zanieczyszczeń, z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.  

b) likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku zdarzeń drogowych (szkło, plastik, olej, paliwa, 

akumulatory, itp.),  

c) uprzątanie i likwidacja zanieczyszczeń powstałych w wyniku nagłych zmian atmosferycznych oraz 

awarii infrastruktury drogowej (zalodzenia, błoto, piasek, połamane gałęzie, liście, prace 

porządkowe  po działaniach Straży Pożarnej itp.),  

d) uprzątanie powalonych drzew i zwisających konarów w bezpośrednim sąsiedztwie pętli ZTM 

zagrażających bezpieczeństwu ruchu,  

e) sprzątanie padłych zwierząt z wyłączeniem terenów objętych restrykcjami związanymi  

z chorobami zwierząt,  

f) usuwanie napisów i rysunków „graffiti” z obiektów wskazanych przez Zamawiającego  

z wyłączeniem obiektów zabytkowych, pomników i elewacji budynków.  
g) likwidacja zanieczyszczeń zagrażających bezpieczeństwu podróżnych, na przystankach i pętlach 

ZTM. 

2) Zasady rozliczeń: 
2.1) Usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym rozliczane jest w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w umowie, powiększonego o wynagrodzenie dodatkowe, które 

stanowi iloczyn liczby (szt.) zrealizowanych zleceń i ceny jednostkowej za usuwanie skutku  

1 zdarzenia określonej w umowie. Jednakże w przypadku konieczności użycia sprzętu specjalnego 

jako wspomagającego prace samochodów interwencyjnych lub specjalistycznych Zamawiający 

rozliczy jako:  

a) za zdarzenie po cenie jednostkowej określonej w umowie; 

b) oraz dodatkowo za godziny pracy sprzętu specjalnego wyznaczonego do wykonania danego 

zgłoszenia, zgodnie z załącznikiem 1 Część II ust. 3 pkt. 2. 

2.2) W sytuacji gdy Zamawiający zdecyduje że usuwanie skutków zdarzenia wymaga użycia tylko 

sprzętu specjalnego, godziny pracy sprzętu rozliczone zostaną zgodnie z załącznikiem 1 Część II 

ust. 3 pkt. 2. (bez płatności za usuwanie skutków zdarzenia). 

3) W przypadku usuwania skutków wypadków i kolizji drogowych, Wykonawca jest zobowiązany do:  

a) sporządzenia protokołu  z miejsca wykonywania prac z opisem lokalizacji miejsca zdarzenia, rodzaju 
zebranych zanieczyszczeń, powierzchni zneutralizowanych plam ropopochodnych i płynów 
technicznych oraz numerów rejestracyjnych pojazdów biorących udział w zdarzeniu. Wzór 
protokołu zostanie przedstawiony przez Zamawiającego po zawarciu umowy. 
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b) sporządzenia dokumentacji fotograficznej, z miejsca zdarzenia przed i po wykonaniu prac,  
min. 2 zdjęcia o rozdzielczości min 1920x1280,oznaczone datą i godziną wykonania, a pojemność 
pojedynczego pliku nie może przekroczyć 5 Mb. 

c) Dokumentacje należy przekazać w formie cyfrowej na serwer FTP wskazany przez Zamawiającego, 
codziennie po zakończonej dobie, jednak nie później niż do godz. 7:00, 

d) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania innych uwag i zaleceń Zamawiającego dotyczących 
sposobu dokumentowania prac związanych z usuwaniem skutków wypadków i kolizji drogowych.   

2. Oczyszczanie tras wskazanych przez Zamawiającego. 

1) Oczyszczanie tras wskazanych przez Zamawiającego polega na: 

a) oczyszczaniu wyznaczonych przez Zamawiającego tras i miejsc przed i po uroczystościach, 

zgromadzeniach publicznych i imprezach masowych, 
b) interwencyjnym przycinaniu gałęzi drzew i krzewów będących w bezpośrednim sąsiedztwie pętli 

ZTM stwarzających zagrażanie dla bezpieczeństwa ruchu. 

c) oczyszczaniu interwencyjnym (zamiatanie, zmywanie mechaniczne, usuwanie zalodzeń) 

wskazanych przez Zamawiającego odcinków ulic z zanieczyszczeń przy użyciu sprzętu specjalnego. 

Powyższe działania rozliczane będą za godziny pracy sprzętu według zapisu załącznika 1 Część II ust. 

3 pkt. 2. 

2) Zasady rozliczeń: 

a) Oczyszczanie tras wskazanych przez Zamawiającego rozliczane będzie na podstawie liczby 

kilometrów (km) liczonych od miejsca rozpoczęcia prac do miejsca ich zakończenia, po cenie 

jednostkowej określonej w umowie (za każdy rozpoczęty kilometr). W przypadku oczyszczania tras 

wskazanych w pkt 1) lit. a) (po uroczystościach, zgromadzeniach publicznych i imprezach 

masowych) wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie niższe, niż za oczyszczenie trasy 10 km. 

b) W przypadku konieczności użycia sprzętu specjalnego do oczyszczania tras, oprócz wynagrodzenia 

ustalonego zgodnie z ppkt. 2 lit. a) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za użycie sprzętu 

specjalnego, w wysokości ustalonej zgodnie z punktem 3 ppkt. 2 poniżej.  

3. Usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym przy użyciu sprzętu specjalnego.. 

1) Usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym wykonywane będzie również przy użyciu sprzętu 

specjalnego którego wymagania określa załącznik nr 3 do umowy, ust. 1, poz. 5-10. 

a) Zamiatarka; 

b) Samochód ciężarowy z HDS; 

c) Podnośnik z pomostem roboczym; 

d) Ładowarka; 

e) Polewaczka; 

f) Urządzenie do zapobiegania i likwidowania śliskości zimowej. 

Uwaga: w przypadku pojazdu z poz. 1 lit. a ) tj. zamiatarka - musi spełniać normę emisji spalin min. 

EURO 6 lub wyższe tj. pojazd elektryczny lub zasilany gazem ziemnym. 

2) Zasady rozliczeń: 

a) Usuwanie skutków zdarzeń przy użyciu sprzętu specjalnego rozliczane będzie na podstawie ceny 
jednostkowej określonej w umowie i ilości godzin (godz.) liczonych od momentu zgłoszenia przez 
Wykonawcę gotowości do podjęcia działań w miejscu zlecenia, do momentu zakończenia prac, nie 
krótszy jednak niż jedną godzinę za wyjątkiem dojazdu „Ładowarki” gdzie dopuszcza się dojazd na 
miejsce zdarzenia do 1 godz. i 30 min. od momentu zgłoszenia. 

b) Każda kolejna rozpoczęta godzina pracy rozliczana będzie z zastosowaniem reguł matematycznych 
w zaokrągleniu do 15 minut, tj. np. za 1 godz. i 10 minut pracy Zamawiający zaliczy 1 godz. 15 min.  

4. Standardy jakościowe wykonywanych prac:.  

4.1 Usuwanie skutków zdarzeń w pasie drogowym:  

1) Uprzątnięcie nieczystości organicznych i nie organicznych z pasa drogowego, z uwzględnieniem 

uprzątnięcia wszelkich materiałów sypkich i skupisk śmieci tj. puszki, butelki, kartony, ulotki, konfetti 

itp., w taki sposób aby jezdnia nie nosiła śladów zanieczyszczeń.  
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2) Uprzątnięcie liści, błota, lub innych mazistych substancji, gwarantujące brak poślizgu i przywrócenie 

szorstkości nawierzchni jezdni.  

3) Uprzątnięcie wszelkich gabarytów w tym kołpaków, opon i szczątków opon w celu zminimalizowania 

zagrożenia w ruchu kołowym.  

4) W przypadku usuwania lub neutralizacji substancji ropopochodnych lub płynów technicznych, 

Wykonawca zobligowany jest do stosowania odpowiednich technik i preparatów (sypkich, płynnych) 

w zależności od rodzaju zanieczyszczenia. W szczególności sorbentów uniwersalnych i dyspergentów 

płynnych w celu przywrócenia szorstkości nawierzchni jezdni po tzw. rozlewiskach olejowych.   

5) Wygrodzenia i zabezpieczenia miejsca zdarzenie w sposób uniemożliwiający dalsze rozprzestrzenienia 

się zanieczyszczeń płynnych, przy pomocy mat i zapór z włókniny sorbcyjnej oraz stałych tj. szkło, 

plastik przy pomocy zastaw, wygrodzeń.  

6) Środki, które należy stosować na nawierzchniach dróg utwardzonych:  

a) Sorbent:  

- Sorbent uniwersalny do każdej cieczy niebezpiecznej;  

- Minimalna chłonność 100 % ;  

- Granulowany przy wielkości ziarna od 0,4 mm do 0,8 mm ;  

- Ciężar nasypowy gwarantujący odporność na podmuchy wiatru „nie pylący”;  

- Antypoślizgowy i higroskopijny nie wchłaniający wody;  

- Niepalny oraz nie reagujący z pochłanianymi cieczami ;  

- Nasączony zachowujący swoje właściwości fizyczne, nie oddający pochłoniętej cieczy i 

pozostający cały czas sypki;  
b) Dyspergent  

- Dyspergent z neutralnym odczynem pH;  

- podczas procesu mycia i odtłuszczania preparat nie reagujący ze zmywanymi cieczami i nie 
tworzący substancji toksycznych i niebezpiecznych;  

- Biodegradowalny oraz bezzapachowy; 

- Niepalny. 

7) w przypadku powalonych drzew, złomów i wykrotów w celu udrożnienia ruchu drogowego należy 
pociąć drzewo na mniejsze części, przy użyciu pił mechanicznych złożyć w miejscu nie stwarzającym 
utrudnień dla uczestników ruchu wraz z dokładnym uprzątnięciem miejsca robót. 

8) usuwanie, cięcie zwisających gałęzi, konarów ułamanych samoistnie lub podczas wichur przy użyciu pił 
mechanicznych, nożyc na wysięgnikach w razie potrzeby z podnośnika koszowego, zgodnie ze sztuką 
ogrodniczą wraz z dokładnym uprzątnięciem miejsca robót.  

9) uprzątnięcie padłych zwierząt, w tym zebranie wszystkich pozostałości i szczątków zwierzęcych, 
włącznie z dokładnym oczyszczeniem powierzchni utwardzonych w miejscu ich zalegania. Należy 
ponadto za pomocą czytnika „chipów” uzyskać numer identyfikacyjny w przypadku gdy zachodzi 
przesłanka iż martwe zwierzę mogło posiadać właściciela.  

10) usuwanie napisów i rysunków „graffiti” wykonywane będzie po konsultacji z Zamawiającym i obejmie:  

a) zmycie powierzchni rozpuszczalnikami ogólnodostępnymi; 

b) zmycie powierzchni wodą pod ciśnieniem;  

c) usunięcie mechaniczne (ścieranie);  

d) lub pokrycie farbami w kolorze oczyszczanego elementu; 

e) dokładne uprzątnięciem miejsca robót.  

11) Interwencyjne oczyszczanie ciągów lub odcinków ulic wykonywane za pomocą sprzętu specjalnego 

wyznaczonego przez Zamawiającego i musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczenie 

jezdni ulicy wraz opaskami, zatokami przystankowymi i zatokami parkingowymi usytuowanymi  

w poziomie jezdni mającymi utwardzone nawierzchnie (tj. bitumiczne, betonowe, itp.). Oczyszczona 

jezdnia nie może nosić śladów w postaci nie zebranych zanieczyszczeń. Na opaskach, utwardzonych 

pasach rozdzielających jezdnie i utwardzonych poboczach itp., nie mogą być pozostawione przerosty 

traw i chwastów, zalegać piasek i śmieci oraz inne zanieczyszczenia. 

 



13  

 

4.2  Oczyszczanie tras wskazanych przez Zamawiającego: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zebrania wszystkich zanieczyszczeń będących skutkiem manifestacji, 
zgromadzeń publicznych i imprez masowych po trasach lub miejscach wskazanych przez 
Zamawiającego. W przypadku skali zanieczyszczeń przekraczającej możliwości sprawnego uprzątnięcia 
wskazanego terenu przez samochody interwencyjne Zamawiający zleci prace zamiatania/zmywania 
jezdni ulic oraz użycie innego sprzętu specjalnego w ramach potrzeb.  

2) Cięcie gałęzi drzew i krzewów będących w bezpośrednim sąsiedztwie pętli ZTM stwarzających 
zagrażanie dla bezpieczeństwa ruchu zasłaniających sygnalizatory drogowe należy wykonywać przy 
użyciu nożyc na wysięgnikach lub za pomocą pił mechanicznych, zgodnie ze sztuką ogrodniczą wraz  
z dokładnym uprzątnięciem miejsca robót. Dokładną trasę z lokalizacją miejsc wykonania prac przekaże 
przedstawiciel Zamawiającego w terenie lub faxem. W przypadkach gałęzi o wysokości powyżej 5 m, 
Zamawiający dopuszcza użycie podnośnika. 

Część III - Zaplecze techniczne i organizacyjne.  

1. Zaplecze techniczne.  

1) Wykonawca powinien dysponować sprzętem określonym w załączniku nr 2, Tabele nr 1 i 2, 
o parametrach technicznych i wyposażeniu określonych w załączniku nr 3, w tym 2 samochody 
interwencyjne (symbol P-3, P-4) tylko w godz. 6:00-22:00. Jeżeli zakończenie prac interwencyjnych 
jednostkami P-3 lub P-4 nie będzie możliwe do godz. 22.00, Wykonawca zobowiązuje się do ich 
kontynuowania prac aż do ich zakończenia.  

2) Wszystkie jednostki sprzętowe wykazane w załączniku nr 3 powinny być wyposażone w system GPS 
w sposób pozwalający na uzyskiwanie informacji wymaganych w część IV.  

3) Wykonawca jest zobowiązany by jednostki sprzętowe z poz. 1, 2 i 3 z załącznika nr 2 Tab. 1 i 2 do 
umowy:  

a) spełniały normy emisji spalin minimum EURO 6, lub wyższe tj. pojazd elektryczny lub zasilany 
gazem ziemnym. 

b) miały jednolity kolor nadwozia.  

4) W przypadku awarii którejkolwiek z jednostek sprzętowych, o której mowa powyżej Wykonawca 

zobowiązany jest do natychmiastowego zastąpienia uszkodzonego sprzętu inną tego samego typu 

sprawną jednostką. O dokonanej zmianie Wykonawca powiadamia natychmiast Zamawiającego. 

W przypadku awarii Wykonawca zastąpi uszkodzoną jednostkę sprzętem o takich samych lub 

wyższych parametrach z zastrzeżeniem pkt. 6.  

5) W przypadku awarii pojazdu elektrycznego lub pojazdu zasilanego gazem ziemnym, uszkodzony 
pojazd może być zastąpiony pojazdem spełniających normy emisji spalin EURO 6 przez maksymalnie 
14 dni w jednym okresie rozliczeniowym. Po upływie tego okresu, Wykonawca jest zobowiązany do 
zastąpienia uszkodzonego pojazdu pojazdem elektrycznym lub zasilanym gazem ziemnym.  

2. Organizacja prac.  

1) Wszystkie zgłoszone do realizacji prace Wykonawca ma obowiązek odnotować w raporcie zgłoszeń 

z uwzględnieniem:  

a) daty i godziny zgłoszenia,  
b) imienia i nazwiska zgłaszającego,  
c) miejsca prac,  
d) numeru rejestracyjnego lub symbolu użytej jednostki sprzętowej,  
e) rodzaju zebranych odpadów – według klasyfikacji ustalonej z Zamawiającym  
f) godziny wyjazdu oraz zakończenia prac w miejscu realizacji zgłoszenia,  
g) czasu pracy użytego sprzętu specjalnego,  
h) przejechanych kilometrach przez samochody podczas oczyszczania tras wskazanych przez 

Zamawiającego,  
i) powierzchni zneutralizowanych plam ropopochodnych i usuniętego graffiti,  

2) Wykonawca zobowiązany jest przekazać zebrane odpady oraz produkty pochodzenia zwierzęcego 

do unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1069/2009 z dnia 
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21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych 

pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE. L Nr 300 str. 1).  

3) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do składania comiesięcznych informacji dotyczących ilości 

zebranych odpadów, w ramach niniejszej umowy. 

4) Wykonawca przekaże numery identyfikacyjne „zaczipowanych” martwych zwierząt zebranych na 

zlecenie Zamawiającego, w terminie do 24-godzin od zakończenia interwencji, za pomocą poczty 

elektronicznej lub na numer sms wskazany przez Zamawiającego. 

Część IV – Elektroniczny system kontroli jednostek sprzętowych 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia jednostek sprzętowych wymienionych  w załączniku nr 2 

do umowy w sprawny satelitarny system lokalizacji i kontroli pracy (GPS).  

2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu nieodpłatny dostęp do bieżących oraz archiwalnych informacji z 

systemu GPS poprzez aplikację internetową (webową), za pośrednictwem przeglądarki internetowej 

kompatybilnej z Microsoft Internet Explorer oraz Mozilla Firefox, za pomocą protokołu http lub https.   

3. Zakres informacji jaki powinien gwarantować użytkowany przez Wykonawcę system GPS:  

1) identyfikacja (nr rejestracyjny lub inny ustalony z Zamawiającym),  

2) możliwość śledzenia jednostek sprzętowych w czasie rzeczywistym,  

3) możliwość zlokalizowania wskazanej jednostki w dowolnej chwili,  

4) przedstawianie historii przebytej trasy w formie tabelarycznej oraz graficznej,  

5) możliwość kreślenia na mapie przebytej trasy przez poszczególne jednostki,  

6) czas wyjazdu jednostki do miejsca zlecenia oraz czas pracy od momentu zgłoszenia przyjazdu na 
miejsce zlecenia do czasu zakończenia prac.  

4. Urządzenia zamontowane na jednostkach sprzętowych muszą przesyłać (z wykorzystaniem technologii 

GPRS) w trybie on-line z zadanym interwałem czasowym minimum co 60 sekund ww. wymagane 

informacje.  

5. Raporty z systemu GPRS po zakończonych pracach na żądanie należy przesyłać drogą faksową  

i elektroniczną do Zamawiającego.  

6. Struktura aplikacji internetowej (webowe) systemu GPS musi umożliwiać:  

1) wykonywanie analiz, raportów w formie tabelarycznej (plik xls.) i archiwizowanie wszystkich danych 

na komputerze Zamawiającego,  

2) monitorowanie (wizualizację) pozycji pojazdów Wykonawcy wyposażonych w system GPS na tle 

aktualnej, cyfrowej mapy Warszawy,  

3) jednoczesny dostęp do systemu min. 5 użytkownikom. 

4) możliwość dostępu do wszystkich danych archiwalnych zarejestrowanych przez system GPS, w 

całym okresie obowiązywania umowy i nie krócej niż 6 miesięcy po zakończeniu realizacji umowy. 

7. Aplikacja internetowa (webowa) powinna sygnalizować utratę łączności z pojazdami wykonywującymi 

pracę w przypadku gdy jest dłuższa niż 5 minut.  
8. Wykonawca jest zobowiązany do przeszkolenia pracowników Zamawiającego i przekazania 

dokumentacji użytkowanego systemu GPS tj. instrukcji obsługi.  

Część V - Postanowienia ogólne  

1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia stałej wewnętrznej kontroli wykonania prac  

 i sumienności sporządzanych raportów dobowych.  

2. Wykonawca wykonywał będzie prace stosując się do aktualnych przepisów ustawy “Prawo o ruchu 

drogowym” i innych obowiązujących aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa.  

3. Podczas prac wykonywanych na jezdni Wykonawca zapewni właściwe bezpieczeństwo i spełni wymóg 

dostosowania się do czasowej zmiany organizacji ruchu drogowego ustalonego przez Zarząd Dróg 

Miejskich lub Policję.  

 ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA  

 

………………….………………..                                                 ………………………………….. 
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Załącznik nr 2  

do wzoru umowy  

Wykaz sprzętu 
Tabela nr 1  - Sprzęt podstawowy w okresie od 1 listopada do 31 marca – „sezon zimowy”. 

Lp. 
Jednostka 
sprzętowa 

(typ) 

Dyspozycyjność i 
symbole sprzętu 

 
Obsada  

jednostki 

Liczba 
jednostek  

(szt.) 

Numer 
rejestracyjny 

Marka 

NORMA 
POZIOMU EMISJI 

SPALIN (EURO) 

Pojazd 
elektryczny lub 
zasilany gazem 

ziemnym 

1 
Samochód 
interwencyjny 

P-1całodobowo 3 

3 

   

P-2 całodobowo 2    

P-3 codziennie w 
godz. 6:00-22:00 

2    

2  

Samochód 
interwencyjny do 
przewozu martwych 
zwierząt kat. 1 

 
K-1 całodobowo 

 
1 

1 

   

3  
Samochód 
specjalistyczny 

S-1 całodobowo 3 
1 

   

4 Zamiatarka ZM-1 

 
 

1    

5 
Samochód 
ciężarowy z HDS 

HDS-1 
1 

   

6 
Podnośnik z pomostem 
roboczym 

PD-1 
1 

  

7 Ładowarka Ł-1 1   

8 

Urządzenie do 
zapobiegania i 
likwidowania śliskości 
zimowej  

UZ-1 

1 

  

 
Tabela nr 2 - Sprzęt podstawowy w okresie od 1 kwietnia do 31 października – „sezon letni” 

Lp. 
Jednostka 
sprzętowa 

(typ) 

Symbol 
Sprzętu 

GPS 

 
Obsada 

jednostki 

Liczba 
jednostek 

(szt.) 

Numer 
rejestracyjny 

Marka 

NORMA 
POZIOMU 

EMISJI SPALIN 
(EURO) 

Pojazd 
elektryczny lub 
zasilany gazem 

ziemnym 

1 
Samochód 
interwencyjny 

P-1całodobowo 3 

4 

   

P-2 całodobowo 2    

P-3 codziennie w 
godz. 6:00-22:00 

2    

P-4 codziennie w 
godz. 6:00-22:00 

3    

2  

Samochód 
interwencyjny do 
przewozu martwych 
zwierząt kat. 1 

 
K-1 całodobowo 

 
1 

1 

   

3  
Samochód 

specjalistyczny 

S-1 całodobowo 3 
2 

   

S-2 całodobowo 2   

4 Zamiatarka ZM-1  1    

5 
Samochód 
ciężarowy z HDS 

HDS-1 
1 

   

6 
Podnośnik z pomostem 
roboczym 

PD-1 
1 

  

7 Ładowarka Ł-1 1   

8 Polewaczka PL-1 1   
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Tabela nr 3 - Sprzęt pomocniczy - w okresie od 1 listopada do 31 marca – „sezon zimowy”. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba dla pogotowia (szt.) 

wymagana  dysponowana  

1  Piły mechaniczne do cięcia drzewa – wyposażenie na samochodach 
interwencyjnych  4  

2  Agregat prądotwórczy (wytwornica 230v) – wyposażenie w 
samochodzie specjalistyczny  1  

3  Myjnia ciśnieniowa  – wyposażenie w samochodzie specjalistycznym  
1  

4 Odkurzacz przemysłowy – wyposażenie w samochodzie 
specjalistycznym 1  

5  Ręczny dozownik sorbentu  – wyposażenie w samochodzie 
specjalistycznym  1  

6 Przecinarka spalinowa o mocy min. 4 KM do cięcia betonu, metalu, 
tworzyw, wyposażona w tarczę tnącą o średnicy min. 350 mm -  1   

7 Pompa do wody z ssawką umożliwiającą zasysanie zanieczyszczonej 
wody  1   

8 Nożyce do cięcia gałęzi na wysięgniku dł. min. 4 m  
3  

9  Oznakowania drogowe zabezpieczające wydzielone miejsca pracy 
(liczba kompletów). 6  

10  Pasy, liny ( zawiesia ), dźwignie (łom), widły do załadunku palet,  w 
samochodzie z HDS. (zestaw)  
 

1   

11  Opryskiwacze z napędem mechanicznym  
z pojemnością zbiornika min. 10 l  1  

12 Przenośne lampy oświetleniowe   2   

13  Drabina rozkładana o dł. min. 5 m  1   

14  Kosa spalinowa o mocy min 1500W  3  

15  Wózek paletowy ręczny  min. udźwig 2 tony.  1   

16  Przyczepa sygnalizacyjna  1   
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Tabela nr 4 - Sprzęt pomocniczy - w okresie od 1 kwietnia do 31 października – „sezon letni” 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba dla pogotowia (szt.) 

wymagana  dysponowana  

1  Piły mechaniczne do cięcia drzewa – wyposażenie na samochodach 
interwencyjnych  5  

2  Agregat prądotwórczy (wytwornica 230v) – wyposażenie 
w samochodzie specjalistyczny  2  

3  Myjnia ciśnieniowa  – wyposażenie w samochodzie specjalistycznym  
2  

4 Odkurzacz przemysłowy – wyposażenie w samochodzie 
specjalistycznym 1  

5  Ręczny dozownik sorbentu  – wyposażenie w samochodzie 
specjalistycznym  2  

6 Przecinarka spalinowa o mocy min. 4 KM do cięcia betonu, metalu, 
tworzyw, wyposażona w tarczę tnącą o średnicy min. 350 mm -  1   

7 Pompa do wody z ssawką umożliwiającą zasysanie zanieczyszczonej 
wody  1   

8 Nożyce do cięcia gałęzi na wysięgniku dł. min. 4 m  
5  

9  Oznakowania drogowe zabezpieczające wydzielone miejsca pracy  
8  

10  Pasy, liny ( zawiesia ), dźwignie (łom), widły do załadunku palet,  w 
samochodzie z HDS. (zestaw)  
 

1   

11  Opryskiwacze z napędem mechanicznym z pojemnością zbiornika 
min. 10 l  2   

12 Przenośne lampy oświetleniowe   2   

13  Drabina rozkładana o dł. min. 5 m  1   

14  Kosa spalinowa o mocy min 1500W  4  

15  Wózek paletowy ręczny  min. udźwig 2 tony.  1   

16  Przyczepa sygnalizacyjna  1   

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

  

………………………………..                                                              ………………………………….. 
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Załącznik nr 3  
do wzoru umowy  

 

WYMAGANIA TECHNICZNE JEDNOSTEK SPRZĘTOWYCH  

 

1. Parametry techniczne jednostek sprzętowych 

 

Poz.  Wymagane parametry techniczne i wyposażenie  

1.  Samochód interwencyjny (symbole jednostek: P-1, P-2, P3, P4, P-5):  

Samochód o masie całkowitej maksymalnej 1,4t <m<=3,5t, ładowności min 800 kg  

i przestrzeni ładunkowej min. 6m3 z możliwością przewozu 3 osób łącznie z kierowcą; 

- min. jeden samochód z zabudowaną przestrzenią ładunkową (furgon). 

- min. jeden samochód z otwartą przestrzenią ładunkową z możliwością rozbudowy burt do wysokości 1 metra, 

wyposażony w siatkę o wielkości gwarantującej przykrycie powierzchni ładunkowej.  

Samochód wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną na dachu np. kabiny - typ BELKA min szerokość 1600 

mm, min. wysokość 130 mm, o budowie modułowej LED z opcją lamp stroboskopowych i z napisem 

„POGOTOWIE PORZADKOWE” oraz oznakowany pasami na przemian barwy białej i czerwonej o wymiarach 

250 x 250 mm na całej szerokości pojazdu zgodnie z Załącznikiem nr 4 ust. 11.1 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 19.09.2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 2311).  

Z tyłu pojazdu znaki A14 z tabliczką „zachowaj ostrożność” i znak aktywny obrotowy C9/C10/C11 minimum. 600 

mm oraz tablicę U-3d folia min. II generacji.  

Wyposażenie:  

1. Komplety narzędzi ręcznych do sprzątania zanieczyszczeń z ulic dla min. trzech pracowników:  

- szerokie szczotki na długim trzonku z twardym włosiem (ulicznice), miotły i ścierki; narzędzia do 

zbierania zanieczyszczeń tj. szufle, szpadle, grabie, skrobaczki, wiadra itp.;  

2. Oznakowania drogowe (zapora drogowa U20a) min. 3 m np. rozwijana lub rozkładana.  

3. Piła mechaniczna oraz nożyce do cięcia gałęzi na wysięgniku min. 4m.  

4. Środki chemiczne do likwidacji/neutralizacji plam ropopochodnych - sypkie na max. 200m2 powierzchni 

plam.  

Obsada jednostki: 2 lub 3  osoby zgodnie z załącznikiem nr 1  tabl. nr 1 i 2 , w tym osoba uprawniona do 

kierowania ruchem.   

2.  Samochód interwencyjny do przewozu padłych zwierząt (K-1):  

Samochód o masie całkowitej maksymalnej 1,4t <m<=3,5t, ładowności min 500 kg i zamkniętej przestrzeni 

ładunkowej min. 3m3. 

Samochód zgodny z wymaganiami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz oznakowany pasami na 

przemian barwy białej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm na całej szerokości pojazdu zgodnie z 

załącznikiem nr 4 ust. 11.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.09.2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 

2311). 

Wyposażenie: 

1. Czytnik „czipów” umożliwiający identyfikacje i weryfikacje zwierząt i ich właścicieli. Kompatybilny z bazą 

„Safe Animal” rekomendowaną przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawa. 

2. Oznakowania drogowe (zabezpieczające miejsca pracy) zgodne załącznikiem nr 4 ust. 11.2 i 11.5 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.09.2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 2311). 

Obsada jednostki: 1 osoba uprawniona do kierowania ruchem.   
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3.  Samochód specjalistyczny S-1:  

Samochód o masie całkowitej maksymalnej 1,4t <m<=3,5t, przestrzeni ładunkowej min. 9m3  a max. 16 m3

o ładowności min 1000 kg z możliwością przewozu 3 osób łącznie z kierowcą. 

 Samochód z zabudowaną przestrzenią ładunkową (furgon), wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną na 
dachu np. kabiny - typ BELKA min szerokość 1600 mm, min. wysokość 130 mm, o budowie modułowej LED z 
opcją lamp stroboskopowych i z napisem „POGOTOWIE PORZADKOWE”, oznakowany pasami na przemian 
barwy białej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm na całej szerokości pojazdu oraz tablicą zamykającą U-
26d zgodnie Załącznikiem nr 4 ust. 11.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.09.2019 r. (Dz.U z 
2019 r. poz. 2311).  

1. Przemysłowy odkurzacz do pracy na mokro i sucho przystosowany do nałożenia na 120l pojemnik na odpady, 
o parametrach minimum:  
- napięcie zasilania 230 V / 50 Hz.   
- podciśnienie robocze 130 mbar.   
- ogranicznik wsysanej cieczy i pływak przeciwprzepełnieniowy.  
- wąż elastyczny o długości min. 4 m. końcówki ssące min. 3 szt.: ukośna, szczelinowa, syfonowa.  

2. Myjka wysokociśnieniowa na gorącą wodę o parametrach minimum:  
- napięcie zasilania 230 V / 50 Hz;  
- ciśnienie robocze min 120 bar;  
- wydajność tłoczenia min 500 l/h;  
- podgrzanie wody do 80  C z zasilania niezależnego;  

3. Agregat prądotwórczy o parametrach minimum ;  
- moc nominalna min. 2.6 kW;  
- gniazda AC 2 x 230V min 16 A;  
- gniazda DC 12V min 8 A;  
- czas pracy przy 75% obciążenia min. 6h.  

4. Pojemnik na wodę o poj. 1000 l.  
5. Opryskiwacze (ogrodnicze) o poj. zbiornika min.10 litr. - min. 2 szt. z napędem mechanicznym lub 

ręcznym,   
6. Środki chemiczne do likwidacji/neutralizacji plam ropopochodnych, w tym: 

- sypkie na min. 3 000 m2  powierzchni   

- środki odtłuszczające min. 30 l.;  

7. Środki chemiczne do usuwania graffiti z powierzchni ok.50 m2,  

8. Skrzynia na zużyte sypkie środki chemiczne do neutralizacji plam ropopochodnych,   
9. Zapora z włókniny sorbcyjnej do tamowania wycieków ropopochodnych ( do zabezpieczania studzienek 

ściekowych oraz otwartych akwenów wodnych), - min. 2 szt. każda po ok. 1,5 m dł.,   
10. Ręczny dozownik sorbentu minimalna szerokość pasa dozowania sorbentu: 40 cm.  
11. Komplety narzędzi ręcznych min. dla 2 pracowników jak w samochodzie interwencyjnym.   
12. Oznakowania drogowe (zabezpieczające miejsca pracy) zgodne załącznikiem nr 4 ust. 11.2 i 11.5 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.09.2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 2311).  
Obsada jednostki: 3 osoby, w tym osoba uprawniona do kierowania ruchem.  

4. Samochód specjalistyczny (Symbol S-2):  

Samochód o masie całkowitej maksymalnej 1,4t <m<=3,5t, ładowności min 800 kg

i przestrzeni ładunkowej min. 6m3  z możliwością przewozu 3 osób łącznie z kierowcą.   

Samochód z zabudowaną przestrzenią ładunkową (furgon),  wyposażony w zespoloną lampę sygnalizacyjną na 

dachu np. kabiny - typ BELKA min szerokość 1600 mm, min. wysokość 130 mm, o budowie modułowej LED

 z opcją lamp stroboskopowych i z napisem „POGOTOWIE PORZADKOWE”, oznakowany pasami na przemian 

barwy białej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm na całej szerokości pojazdu oraz tablicą zamykającą

 U-26d zgodnie Załącznikiem nr 4 ust. 11.1 i 11.9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.09.2019 r. 

(Dz.U z 2019 r. poz. 2311). 

Wyposażenie: 

1. Myjka wysokociśnieniowa na gorącą wodę o parametrach minimum:  
- napięcie zasilania 230 V / 50 Hz;  
- ciśnienie robocze min 120 bar;  
- wydajność tłoczenia min 500 l/h;  
- podgrzanie wody do 80  C z zasilania niezależnego;  

 

2. Agregat prądotwórczy o parametrach minimum ;  



20  

 

- moc nominalna min. 2.6 kW;  
- gniazda AC 2 x 230V min 16 A;  
- gniazda DC 12V min 8 A;  
- czas pracy przy 75% obciążenia min. 6h.  

3. Pojemnik na wodę o poj. 200 l.  
4. Opryskiwacze (ogrodnicze) o poj. zbiornika min.10 litr. - min. 1 szt. z napędem mechanicznym lub ręcznym,   
5.Środki chemiczne do likwidacji/neutralizacji plam ropopochodnych, w tym: 
   - sypkie na min. 500 m2  powierzchni   

   - środki odtłuszczające min. 5 l.;  

6. Środki chemiczne do usuwania graffiti z powierzchni ok.10 m2,  

7. Skrzynia na zużyte sypkie środki chemiczne do neutralizacji plam ropopochodnych,   
8. Zapora z włókniny sorbcyjnej do tamowania wycieków ropopochodnych ( do zabezpieczania studzienek 

ściekowych oraz otwartych akwenów wodnych), - min. 2 szt. każda po ok. 1,5 m dł.,   
9.Ręczny dozownik sorbentu minimalna szerokość pasa dozowania sorbentu: 40 cm.  
10. Komplety narzędzi ręcznych min. dla 2 pracowników jak w samochodzie interwencyjnym.   
11. Oznakowania drogowe (zabezpieczające miejsca pracy) zgodne załącznikiem nr 4 ust. 11.2 i 11.5 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.09.2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 2311).  

Obsada jednostki: 2 osoby, w tym osoba uprawniona do kierowania ruchem. 

5.  Zamiatarka (Symbol ZM-1):  
Wyposażenie i wymagania:  
1. z dwustronnym systemem zamiatania i zraszania, min. szerokość zamiatania 2,5m  
2. zbiornik na zmiotki o pojemności min. 5 m3. 
3. posiadające certyfikat emisji pyłu PM 10, 
4. spełniającą normę emisji spalin min. EURO 6 lub wyższe tj. pojazd elektryczny lub zasilany gazem ziemnym.

6.  Samochód ciężarowy o ład. pow. 3,5 t. z „HDS” (symbol HDS) 

Samochód ciężarowy o ładowności powyżej 3,5t z HDS o udźwigu minimum 1,5 t, wyposażony w pasy, liny 
(zawiesia), dźwignie, widły do załadunku palet.  

7.  Podnośnik z pomostem roboczym (Symbol PD-1):  

Samochód z zamontowanym podnośnikiem wyposażony w pomost roboczy (koszowy). 
Wysokość podnoszenia (robocza) umożliwiająca pracę na min. 15 m.  

8. Ładowarka (Symbol Ł-1) 

Ładowarka lub koparko-ładowarka kołowa (dopuszczona do poruszania się po drogach publicznych) z przednią 
łyżką ładowarkową do materiałów sypkich o pojemności min. 1,2m3. 

Uwaga: w przypadku szczególnych okoliczności dopuszcza się transport sprzętu na ‘lawecie’ lub przyczepie. 

9. Polewaczka (Symbol PL-1) 

Polewaczka o pojemność zbiornika min 7 m3 z systemem odlewów/dysz umożliwiający zmycie min. 2,5 
metrów jezdni (w trakcie jednego przejazdu); 

10.  Urządzenie do zapobiegania i likwidowania śliskości zimowej (Symbol UZ-1): 

Urządzenie zraszające samojezdne lub montowane na samochodzie (przeznaczone do zabezpieczania 
nawierzchni jezdni przed śliskością zimową (lub likwidacji) techniką zraszania środkiem chemicznym tj.  
roztwór wodny chlorku wapnia o stężeniu 29% (z tolerancją w przedziale (24% - 34%) w dawce ustalonej z 
Zamawiającym zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. (w sprawie 
rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i 
placach); ładowność min. 1000kg. 
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2. Sprzęt na wyposażeniu Pogotowia używany w zależności od potrzeb przez samochody 

interwencyjne i specjalistyczne – w liczbie określonej w załączniku nr 2 Tab. nr 3 i 4.  

1) Piła mechaniczna do cięcia drzewa;  

2) Agregat prądotwórczy do zasilania np. przenośnych lamp oświetleniowych, narzędzi ręcznych  

o napędzie elektrycznym;  

3) Myjnia ciśnieniowa;  

4) Odkurzacz przemysłowy 

5) Ręczny dozownik sorbentu min. szerokość pasa dozowania sorbentu: 40 cm 

6) Przecinarka spalinowa do cięcia betonu, metalu, tworzyw sztucznych itp.  

7) Pompa do wody z ssawką umożliwiającą zasysanie zanieczyszczonej wody;  

8) Nożyce do cięcia gałęzi na wysięgniku min. 4m;  

9) Oznakowanie drogowe zabezpieczające wydzielone miejsca pracy; 

10) Pasy, liny (zawiesia), dźwignie, widły do załadunku palet w samochodzie z HDS; 

11) Opryskiwacze z napędem mechanicznym z poj. zbiornika min. 10l;  

12) Przenośne lampy oświetleniowe; 

13) Drabina rozkładana o dł. min. 5 m;  

14) Kosa spalinowa o mocy min. 1500W;  

15) Wózek paletowy ręczy z min. udźwig 2 tony;  

16) Przyczepa sygnalizacyjna do tablic zamykających zgodnych z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 19.09.2019 r. (Dz.U z 2019 r. poz. 2311).. (tablica ze zmienną treścią, 

wyposażona w lampy świetlne /LED/ koloru żółtego) 

 

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania zapasów:  

1) Sorbentu w ilości min 5 000 kg  

2) Dyspergentu płynnego min. 1 000 litrów 

3) Środków do usuwania „graffiti” w ilości min 50 litrów. 

4) Farby kryjącej w ilości min. 6 litrów (w trzech barwach , uzgodnionych z Zamawiającym). 

5) Środka chemicznego do zabezpieczania jezdni przed śliskością zimową zgodnie z załącznikiem  

nr 3 ust. 1.,  poz. 10 o ilości min. 1 tys. litrów ,  (w sezonie „zimowym”, tj. od 1 listopada do 30 marca). 

6) Piasku płukanego o frakcji 0,05-0,2 mm z zawartością chlorku sodu do 10%. w ilości min. 1 tony. 

 

ZAMAWIAJĄCY            WYKONAWCA 

 

 ………………………………..                                                              ………………………………….. 
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Załącznik nr 4  
do wzoru umowy 

 

Plan organizacyjny i stanowisko dyspozytorskie  

1. Lokalizacja miejsca stacjonowania sprzętu określona zgodnie z &3 ust. 5 umowy : 

 

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

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

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

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

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

2. Stanowisko dyspozytorskie, na którym z prowadzony jest całodobowy dyżur wyposażone  

w następujące środki łączności:  

– telefon miejski nr:……………………………………………………….           

– fax nr   …………………………………………………………………………           

– telefon komórkowy nr………………………………………………………          

– adres e-mail całodobowy ……………………………………………....    

– łączność bezprzewodowa (np. radiowa, telefony komórkowe) pozwalająca na bezpośredni 

kontakt dyspozytora z pracownikami wykonującymi pracę w terenie:  

Opis:……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

3. Całodobowa łączność z osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją prac:  

– imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za nadzór: 

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

– telefon bezpośredni:…………………………………............  

– telefon komórkowy: ………………………………………………  

– adres e-mail……………………………………………………………  

 

 

ZAMAWIAJĄCY           WYKONAWCA 

 

………………………………..                                                              ………………………………….. 
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Załącznik nr 5 
do wzoru umowy  

 

Obowiązki Wykonawcy 

wynikające z zastosowania klauzuli społecznej 

związane z zatrudnieniem pracowników w oparciu o umowę o pracę. 

 

1. Postanowienia ogólne. 

1.1. Do wykonywania prac polegających na usuwaniu skutków zdarzeń drogowych i oczyszczaniu tras 

wskazanych przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić osoby na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U  

z 2020 r., poz. 1320). Zamawiający nie wymaga zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę trzech 

pracowników skierowanych do obsługi dodatkowego samochodu interwencyjnego  o którym mowa 

w § 3 ust. 13 umowy. 

1.2 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem, odpowiednio 
przez Wykonawcę kopie umów o pracę z wyżej wymienionymi osobami nie później, niż w terminie  
10 dni od dnia rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy. Kopie umów powinny zostać 
zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych(tj. w szczególności bez adresów  
i nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy  
o pracę, stanowisko i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

1.3 W przypadku nieobecności pracownika przekraczającej 21 dni Wykonawca wskaże innego 
pracownika na zastępstwo zatrudnionego na umowę o pracę. 

1.4 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
zmianach lub wygaśnięciu stosunku pracy z osobami, o których mowa w pkt 1.2. 

1.5 W przypadku wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, Wykonawca niezwłocznie, jednak nie 
później niż w ciągu 7 dni, wskaże innego pracownika, o którym mowa w pkt 1.2 w miejsce 
zatrudnionego na umowę o pracę. 

2. Obowiązki związane z realizacją zamówienia. 
Każdy z pracowników, o których mowa w pkt 1.2 musi brać udział w realizacji zamówienia przez cały 

okres obowiązywania umowy, z wyjątkiem okresu przebywania na urlopie lub zwolnieniu lekarskim. 

3. Kontrola realizacji prac. 
3.1. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia 

wymaganej liczby osób na podstawie umowy o pracę. 
3.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 2 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć: 
a) oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby 

tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu wykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopie umów 

 o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie wykonawcy Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy  

o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, stanowisko 

oraz wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 

ostatni okres rozliczeniowy. 

4. Nienależyte wykonanie prac przez Wykonawcę. 

W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników 
w oparciu o umowę o pracę, Zamawiający naliczy wykonawcy kary umowne określone w § 7 ust 8 
umowy. 

5 Powierzenie przetwarzania danych osobowych. 

5.1. Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych pracowników, o których 
mowa w pkt 1.2, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej jako 
„Rozporządzenie”. 

5.2. Powierzenie Zamawiającemu przetwarzania danych osobowych następuje wyłącznie w celu 
weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników w oparciu o umowę o pracę. 

5.3. Wykonawca powierza Zamawiającemu przetwarzanie danych osobowych na czas obowiązywania 
umowy. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od uznania należytego wykonania przez 
Wykonawcę umowy jest zobowiązany do trwałego usunięcia powierzonych mu przez Wykonawcę 
danych osobowych. 

5.4. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych 
danych osobowych. 

5.5. Zamawiający zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji umowy. 

5.6. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3  
lit. b Rozporządzenia, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnione zostaną do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy. 

5.7. Zamawiający zapewni adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu  
z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

5.8. Zamawiający może powierzyć dane osobowe wskazane w pkt  1.2 do dalszego przetwarzania przez 
inne podmioty po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy. 

5.9. Zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h Rozporządzenia Wykonawca ma prawo kontroli, czy środki zastosowane 
przez Zamawiającego przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 
spełniają postanowienia umowy i Rozporządzenia. 

6 Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.” 

 
 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

  

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

 


