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ROZDZIAŁ I 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

 
1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, 

ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów 

Tel/fax 62 78 36 062 

 

2. TRYB POSTĘPOWANIA 
 
Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu 

nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.).  
  

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   
 

Przedmiotem zamówienia jest - Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem 

obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu 

Wieruszowskiego w skład którego wchodzą gminy Wieruszów, Galewice, Sokolniki, 

Lututów, Czastary, Bolesławiec, Łubnice tj.: 

 
1. posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu 

piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanych na samochodzie ciężarowym 

(Star, Jelcz, itp.)  
- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy. 
 
2. posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Sokolniki, Lututów, Wieruszów, 
Galewice przy użyciu piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanych na 

samochodzie ciężarowym (Star, Jelcz itp.)  
- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy. 
 
3. posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Bolesławiec, Czastary, Łubnice, 
Sokolniki, Wieruszów przy użyciu piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego 

zamontowanych na samochodzie ciężarowym (Star, Jelcz itp.)  
- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy. 
 

4. posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Wieruszów, Galewice, Sokolniki, 
Lututów,  przy użyciu piaskarki o  ładowności min. 4,0 Mg oraz pługa odśnieżnego                                         

zamontowanych na samochodzie lub ciągniku  

- piaskarka, pług oraz samochód lub ciągnik wykonawcy. 
 
5. posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary, Bolesławiec, Łubnice przy 

użyciu piaskarki o  ładowności min. 4,0 Mg oraz pługa odśnieżnego zamontowanych na 

samochodzie lub ciągniku  

- piaskarka, pług oraz samochód lub ciągnik wykonawcy.  
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6. odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary, Bolesławiec, Łubnice przy użyciu pługa 

odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg 

ładowności (Jelcz, Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.) 

- pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy. 
 
7. odśnieżanie dróg na terenie gminy Wieruszów, Galewice, Sokolniki, Lututów przy 

użyciu pługa odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej    

6 Mg ładowności (Jelcz, Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.)   

- pług oraz samochód wykonawcy, 
 

8. odśnieżanie dróg na terenie gminy Lututów, Sokolniki przy użyciu pługa odśnieżnego 

ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg ładowności (Jelcz, 

Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.) 

- pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy. 
 

9. odśnieżanie dróg na terenie gminy Lututów, Sokolniki przy użyciu pługa odśnieżnego 

lekkiego  ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy, 
 
10. odśnieżanie dróg na terenie gminy Galewice, Wieruszów, Sokolniki przy użyciu pługa 

odśnieżnego lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy, 
 
11. odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu pługa 

odśnieżnego lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy, 
 
12. odśnieżanie dróg na terenie gminy Bolesławiec, Łubnice, Czastary, Sokolniki przy 

użyciu pługa odśnieżnego lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na 

ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy, 
 
13. odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu pługa 

wirnikowego zamontowanego na ciągniku 

- pług wirnikowy oraz ciągnik wykonawcy, 
 

14. odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu ładowarki 

kołowej o poj. łyżki min. 1,0 m
3
, 

- ładowarka wykonawcy, 
 
15. odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary Bolesławiec, Łubnice lub załadunek 

materiałów do posypywania na piaskarki przy użyciu koparko - ładowarki  

- koparko ładowarka wykonawcy, 
 
16. załadunek materiałów do posypywania dróg na piaskarki lub odśnieżanie dróg na terenie 

gminy Lututów, Galewice, Sokolniki przy użyciu koparki  

- koparka  wykonawcy, 
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17. odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu równiarki                     

o mocy min. 75 KM 

- równiarka wykonawcy, 
 
18. odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu spycharki                 

o mocy min. 100 KM 

- spycharka wykonawcy, 
 

w ilości około 15.000,0 km oraz 1.070,0 godz. świadczonych usług związanych z zimowym 

utrzymaniem dróg 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II niniejszej SIWZ. 

 
Wspólny słownik zamówień (CPV) 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2. 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA    
 
Termin wykonania: data zakończenia 15.04.2015r. 
 
5. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE  
 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na niżej wymienione części: 

 
CZĘŚĆ 1 
Posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu 

piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanych na samochodzie ciężarowym 

(Star, Jelcz itp.) 

- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
w ilości około 3.000,0 km  

  
CZĘŚĆ 2 
Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Sokolniki, Lututów, Wieruszów, 
Galewice, przy użyciu piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanych na 

samochodzie ciężarowym (Star, Jelcz itp.)  
- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
w ilości około 3.000,0 km  

 
CZĘŚĆ 3 
Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Bolesławiec, Czastary, Łubnice, 
Sokolniki, Wieruszów przy użyciu piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego 

zamontowanych na samochodzie ciężarowym (Star, Jelcz itp.)  
- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
w ilości około 3.000,0 km  
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CZĘŚĆ 4 
Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Wieruszów, Galewice, Sokolniki, 
Lututów,  przy użyciu piaskarki o  ładowności min. 4,0 Mg oraz pługa odśnieżnego                                         

zamontowanych na samochodzie lub ciągniku  

- piaskarka, pług oraz samochód lub ciągnik wykonawcy, 
w ilości około 1.000,0 km 

 
CZĘŚĆ 5 
Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary, Bolesławiec, Łubnice przy 

użyciu piaskarki o  ładowności min. 4,0 Mg oraz pługa odśnieżnego zamontowanych na 

samochodzie lub ciągniku  

- piaskarka, pług oraz samochód lub ciągnik wykonawcy,  
w ilości około 1.000,0 km 

 
CZĘŚĆ 6 
Odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary, Bolesławiec, Łubnice przy użyciu pługa 

odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg 

ładowności (Jelcz, Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.) 

- pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
w ilości około 1.500,0 km 

 

CZĘŚĆ 7 
Odśnieżanie dróg na terenie gminy Wieruszów, Galewice, Sokolniki, Lututów przy użyciu 

pługa odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg 

ładowności (Jelcz, Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.)   

- pług oraz samochód wykonawcy, 
w ilości około 1.500,0 km 

  

CZĘŚĆ 8 
Odśnieżanie dróg na terenie gminy Lututów, Sokolniki przy użyciu pługa odśnieżnego 

ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg ładowności (Jelcz, 

Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.) 

- pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
w ilości około 1.000,0 km 

 
CZĘŚĆ 9 
Odśnieżanie dróg na terenie gminy Lututów, Sokolniki przy użyciu pługa odśnieżnego 

lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy, 
w ilości około 100,0 godz. 

  

CZĘŚĆ 10 
Odśnieżanie dróg na terenie gminy Galewice, Wieruszów, Sokolniki przy użyciu pługa 

odśnieżnego lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy, 
w ilości około 100,0 godz. 
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CZĘŚĆ 11 
Odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu pługa odśnieżnego 

lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy, 
w ilości około 100,0 godz. 

 
CZĘŚĆ 12 
Odśnieżanie dróg na terenie gminy Bolesławiec, Łubnice, Czastary, Sokolniki przy użyciu 

pługa odśnieżnego lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy, 
w ilości około 100,0 godz. 

 
CZĘŚĆ 13 
Odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu pługa 

wirnikowego zamontowanego na ciągniku 

- pług wirnikowy oraz ciągnik wykonawcy, 
w ilości około 100,0 godz. 

 
CZĘŚĆ 14 
Odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu ładowarki kołowej 

o poj. łyżki min. 1,0 m
3
, 

- ładowarka wykonawcy, 
w ilości około 120,0 godz. 

 

CZĘŚĆ 15 
Odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary Bolesławiec, Łubnice lub załadunek 

materiałów do posypywania na piaskarki przy użyciu koparko - ładowarki  

- koparko ładowarka wykonawcy, 
w ilości około 100,0 godz. 

 
CZĘŚĆ 16 
Załadunek materiałów do posypywania dróg na piaskarki lub odśnieżanie dróg na terenie 

gminy Lututów, Galewice, Sokolniki przy użyciu koparki  

- koparka  wykonawcy, 
w ilości około 100,0 godz. 

 
CZĘŚĆ 17 
Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu równiarki o mocy min. 

75KM 

- równiarka wykonawcy, 
w ilości około 150,0 godz. 

 
CZĘŚĆ 18 
Odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu spycharki o mocy min. 

100 KM 

- spycharka wykonawcy, 
w ilości około 100,0 godz. 

 
Zamawiający dopuszcza zmiany pomiędzy częściami w przyjętych ilościach świadczonych 

usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Podane ilości km lub godzin świadczonych 
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usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg są orientacyjne. Prawdziwe ilości wynikać 

będą z faktycznych potrzeb w zależności od warunków atmosferycznych.    

 

6. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE  
 
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

 
7. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ 
 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

8.1. posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do 

wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału              

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (zał. nr 2 do SIWZ), 

 
8.2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy                   

i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków działu w postępowaniu     

o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 

2 do SIWZ),  

 

8.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału               

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (zał. nr 2 do SIWZ),  

 
8.4. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ), 

 



8 

 

 

 
8.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej 
 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej              

i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu          

o udzielenie zamówienia podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 

do SIWZ).  

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP. 
 
9.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa                     
w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć: 
 

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu udziału w postępowaniu 
(sporządzone przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 

do niniejszej SIWZ), 

 
9.2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:  
 

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych (sporządzone przed wpływem terminu składania ofert 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ), 

 

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji                                    

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wskazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 

ustawy Pzp (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert),  

 

9.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć: 
 
Informację (oświadczenie) o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej 

(sporządzoną przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 

do niniejszej SIWZ). W przypadku przynależności do w/w grupy wykonawca składa listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 
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9.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 

Polskiej zamiast dokumentu określonego w pkt 9.2.2, przedkłada: 

dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed wpływem terminu składania ofert, 

 

2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 9.4.1. 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sadowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 

kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem, 

 
9.4.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

 
10. OFERTA WSPÓLNA  
 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Oferta wspólna 

musi spełniać dodatkowo następujące wymagania: 

 

1. Partnerzy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (zwanego w niniejszej SIWZ 

Pełnomocnikiem) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia     

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był 

jeden z Partnerów. 

 

2. Oferta musi być podpisana w taki sposób aby prawnie zobowiązywała wszystkich 

Partnerów. 

 

3. Każdy z Partnerów musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty wymienione w punkcie 

9.2., 9.3., 9.4. niniejszej SIWZ, 

 

4. Dokumenty wymienione w punkcie 9.1 niniejszej SIWZ powinny dotyczyć łącznie 

wszystkich Partnerów i być podpisane przez ich upełnomocnionych przedstawicieli lub przez 

Pełnomocnika. 

 

5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 
11. WADIUM  
   
Nie dotyczy. 

 
12. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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13. WALUTA W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA ZWIĄZANE          
Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA 
 

Wszelkie rozliczenia, niniejszego zamówienia  będą realizowane w PLN. 

 
14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.   
 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

 
2. Wymaga się, aby oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną 

czytelność jej treści, treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zaleca się wykonawcom 

przeprowadzenie wizyty w terenie. 

 

3. Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy - 

pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej.  

 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym 

muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę . 

 

5. Oferta musi mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych 

formatach należy złożyć do formatu A4. 

 

6. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie – arkusze (kartki) oferty powinny być zszyte, zbindowane lub trwale 

połączone w jedną całość inna techniką. 

 

7. Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca nanosił poprawki lub zmiany we 

wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie miejscach, w których jest to dopuszczone 

przez zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) 

ofertę. 

 

8. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 

wykonawcę i dołączone do oferty bądź też mogą zostać przygotowane przez wykonawcę                 

w innej formie zawierającej wszystkie dane wymagane przez zamawiającego. 

 

9. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących 

załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 

komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

 

10. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upełnomocnione do 

reprezentowania wykonawcy zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny 

wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 
Potwierdzenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający 

identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu 

za zgodność z oryginałem). 
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15. WYJAŚNIANIE I ZMIANY TREŚCI SIWZ 
 

1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

treści niniejszej SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 

na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później 

niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po 

upływie w/w terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający 

udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym 

doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 

Zamawiający zamieści treść pytań i wyjaśnień na stronie internetowej na której udostępniana 

jest SIWZ. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania 

ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji  Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieści na  stronie 

internetowej, na której jest udostępniana SIWZ.  

Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieści ogłoszenie o zmianie w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 

do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 

O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich 

wykonawców, którym przekazał SIWZ a także zamieści tę informację na stronie internetowej, 

na której jest udostępniana SIWZ.  

 

16. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Urszula Lipińska – Główny 

Specjalista Zespołu Zamówień Publicznych, Decyzji Administracyjnych i Ewidencji              

w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów od 

poniedziałku do piątku w godz. 7-15, tel./fax  62 78 36 062. 

 
17. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY   
 

1. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 
14,  98-400 Wieruszów, w sekretariacie do dnia 30.10.2014r. do godz. 10:00. 
2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem. 

Kopertę należy opisać następująco: 

„Przetarg nieograniczony na: „Zimowe utrzymanie dróg”. Część ……. . Nie otwierać 
przed 30.10.2014r. godz. 10:30. 
3.  Na kopercie oprócz napisu jw. należy umieścić nazwę i adres wykonawcy. 

 
18. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT   
 
Otwarcie ofert nastąpi w Powiatowym Zarządzie Dróg w Wieruszowie,  ul. Waryńskiego 
14, w dniu 30.10.2014r. o godz. 10:30.    
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19. TRYB OTWARCIA OFERT  
 
1. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

2. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym : 

a) stan i ilość kopert zawierających otwieraną ofertę, 

b) nazwę i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 

c) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków 

płatności, zawartych w formularzach ofertowych. 

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania. 

3. Informacje, o których mowa w pkt. 2 b i c niniejszej SIWZ, Zamawiający przekaże 

niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni na sesji otwarcia ofert na ich pisemny 

wniosek. 

 
20. ZWROT OFERTY BEZ OTWIERANIA 
 
Zamawiający zwróci niezwłocznie wykonawcy ofertę złożoną po upływie terminu składania 

ofert. 

21. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
 
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
 
22. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY  
 
1. Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ 

oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej     

z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.  

 

2. Wykonawca zobowiązany jest podać w zależności od części zamówienia ceny jednostkowe 

odpowiednio za 1 godzinę pracy środka sprzętowego (przy odśnieżaniu dróg lub załadunku 

materiałów na piaskarki) lub za przejechanie 1 km środkiem transportowym (przy 

odśnieżaniu dróg i/lub posypywaniu). W przypadku części 4 i 5 zamówienia z uwagi na 

możliwość złożenia oferty dot. pracy piaskarki i pługa zamontowanych na samochodzie 

ciężarowym lub ciągnionych przez ciągnik, wykonawca w zależności od rodzaju nośnika 

podaje cenę za 1 km (w przypadku gdy nośnikiem jest samochód) lub 1 godz. (w przypadku 

gdy nośnikiem jest ciągnik). 

 

3. Cenę oferty należy podać zarówno cyfrowo jak i słownie. Cena podana cyfrą winna 

obejmować dwa miejsca po przecinku. 

 

4. Cena jednostkowa 1 km środka transportowego lub 1 godz. pracy sprzętu powinna 

obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia w tym: 

- koszt zamontowania i demontażu powierzonego lub własnego osprzętu na własnym 

pojeździe, 

- koszt paliw, olejów i smarów zużytych do własnego lub powierzonego osprzętu,  

- koszty bieżącego utrzymania przyjętego lub własnego osprzętu i wyposażenia, 

- koszt dojazdu (po otrzymaniu wezwania od dyżurnego zimowego utrzymania dróg) na bazę 

Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie w celu świadczenia usługi związanej z zimowym 
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utrzymaniem (tj. posypywaniem, odśnieżaniem czy załadunkiem materiałów 

uszorstniających), 

- koszt oczekiwania pod załadunkiem w przypadku piaskarek samochodowych. 

 

5. Ceny określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą 

podlegały zmianom. 

 
6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały we  

wzorze umowy – Rozdział III SIWZ 

 

23. KRYTERIA OCENY OFERT 
 
1. Kryterium oceny ofert (dla każdej części zamówienia) jest:  

cena – 100 %  

 

2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu wykonawcy który przedstawi najniższą 

cenę  jednostkową za realizację danej części zamówienia. 

 
3. Oferta z najniższą ceną na daną część zamówienia uzyska maksymalną liczbę 100 pkt 

pozostali wykonawcy otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie z formułą :  

Cena najniższa : Cena z oferty ocenianej x 100 pkt x 100 %. 

 
4. Cena ofert w każdej części zamówienia zostanie obliczona przez Zamawiającego na 

podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, przyjmując 

następujące ilości świadczonych usług odpowiednio do części zamówienia: 

część 1, 2 i 3 – po 3.000,0 km, część 4, 5 i 8 po 1.000,0 km, część 6 i 7 po 1.500,0 km,                    

część 9, 10, 11, 12 i 13 – po 100,00 godz., część 14 – 120 godz., część 15, 16 i 18 – po 100,0 

godz., część 17 - 150 godz.,  

 

5. W przypadku części 4 i 5 zamówienia z uwagi na możliwość złożenia oferty dot. pracy 

piaskarki i pługa zamontowanych na samochodzie ciężarowym lub ciągnionych przez ciągnik 

dla porównania cen zostanie przyjęta wartość 30,0 km pracy samochodu ciężarowego 

odpowiadająca 1 godz. pracy ciągnika. 

 

24. UZUPEŁNIENIE OFERTY 
 
Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający wezwie wykonawców, którzy      

w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli 

oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art.25 ust.1 zawierające błędy lub którzy 

złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 

ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny 

potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 

przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert. 
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25. ZAWARTOŚĆ OFERTY  
 

Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia musi zawierać 

następujące dokumenty i oświadczenia (oddzielnie dla każdej z części zamówienia) 

 

1. Formularz ofertowy, sporządzony przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 (część 1-18) do niniejszej SIWZ, 

 

2. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych sporządzone przed wpływem terminu składania ofert na podstawie 

wzoru stanowiącego załącznik nr 2 (część 1-18) do niniejszej SIWZ, 

 

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podst. art. 24 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzone przed wpływem terminu składania ofert 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 (część 1-18) do niniejszej SIWZ, 

 
4. Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej 

sporządzone przed wpływem terminu składania ofert wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 

(część 1-18) do niniejszej SIWZ 

 

5. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy                

z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów w przypadku jeżeli 

wykonawca należy do grupy kapitałowej. 

 

6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji                                 

o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

7. Pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika 

bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji                  

i informacji o działalności gospodarczej, 

 

8. Pełnomocnictwo reprezentacji w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się          

o udzielenie niniejszego zamówienia, 

 

9. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 

 

10. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych: 

a) wszystkie składane w prowadzonym postępowaniu dokumenty są jawne z wyjątkiem 

informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę, a stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

b) dokumenty niejawne (zastrzeżone) składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza 

w wybrany przez siebie sposób, 

c) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych 
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aktów prawnych, w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
26. TRYB OCENY OFERT    
 
1. Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na 

podstawie analizy oświadczeń i dokumentów jakie wykonawca zawarł w swej ofercie             

z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie:  

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

 
27. WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY 
 

1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, na podstawie art. 24 ust.1 i 2 

ustawy Pzp. 

 

2. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności 

określonych w art. 89 ust.1 oraz art. 90 ust.3 ustawy Pzp. 

 

3. Zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni                      

z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, ofertę 

wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 
28. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 
 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta na daną część zamówienia 

zostanie uznana za najkorzystniejszą, otrzyma najwyższą ilość punktów. 

 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi jednocześnie 

wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 

albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej 

wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania   

i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 

kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

b) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne, 

c) terminie, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie niniejszego zamówienia 

publicznego.  

 
29. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA    
 

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust.1 ustawy 

Pzp. 
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30. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
1. Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zawarta zostanie             

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych 

zawartych w ofercie. 

 

2. Projekt umowy na wykonanie niniejszego zamówienia przedstawiono w Rozdziale III 

SIWZ. 

 
31. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

1. Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany 

na podstawie ustawy, wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes     

w zyskaniu tego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje 

odwołanie. 

 

2. W niniejszym postępowaniu z uwagi na wartość zamówienia odwołanie przysługuje 

wyłącznie od: 

a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

c) odrzucenia oferty odwołującego. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 

której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 

wniesienie odwołania. 

 

4. Kwestie odwołania szczegółowo reguluje art.180-198 ustawy Pzp. 

 

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu.  

 

6. Kwestie skargi szczegółowo reguluje art. 198a -198g ustawy Pzp. 

 
7. Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 

poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez 

niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na 

które przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 

 
32. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie jeżeli 

ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na 

piśmie.   
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33. PODWYKONAWSTWO  
 
1. Wykonawca musi wykazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom. W przypadku braku takiej informacji zamawiający uzna, że całość 

zamówienia zostanie wykonana przez wykonawcę siłami własnymi. 

 

2. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 1 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu 

piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanych na samochodzie ciężarowym 

(Star, Jelcz itp.) 

- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 1 

zamówienia przy użyciu piaskarki oraz pługa lekkiego zamontowanego na samochodzie 

marki ……………………………..  wg poniższej ceny jednostkowej: 

 

 

 

netto ....................................... zł/km, słownie ……………………………………….. 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ...................................... zł/km, słownie ……………………………………… 

 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od   dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



20 

 

 

Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 1 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu 

piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanych na samochodzie ciężarowym 

(Star, Jelcz itp.) 

- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 1 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu 

piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanych na samochodzie ciężarowym 

(Star, Jelcz itp.) 

- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu  z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
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prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                    

w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 
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11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić           
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 1 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu 

piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanych na samochodzie ciężarowym 

(Star, Jelcz itp.) 

- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 2 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Sokolniki, Lututów, Wieruszów, 
Galewice, przy użyciu piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanych na 

samochodzie ciężarowym (Star, Jelcz itp.)  
- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 2 

zamówienia przy użyciu piaskarki oraz pługa lekkiego zamontowanego na samochodzie 

ciężarowym marki ……………………………..  wg poniższej ceny jednostkowej: 

 

 

 

netto ....................................... zł/km, słownie ……………………………………….. 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ...................................... zł/km, słownie ……………………………………… 

 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 



26 

 

 

3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od  dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 2 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Sokolniki, Lututów, Wieruszów, 
Galewice, przy użyciu piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanych na 

samochodzie ciężarowym (Star, Jelcz itp.)  
- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 2 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Sokolniki, Lututów, Wieruszów, 
Galewice, przy użyciu piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanych na 

samochodzie ciężarowym (Star, Jelcz itp.)  
- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu  z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
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prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 
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11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 2 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Sokolniki, Lututów, Wieruszów, 
Galewice, przy użyciu piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego zamontowanych na 

samochodzie ciężarowym (Star, Jelcz itp.)  
- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 3 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Bolesławiec, Czastary, Łubnice, 
Sokolniki, Wieruszów przy użyciu piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego 

zamontowanych na samochodzie ciężarowym (Star, Jelcz itp.)  
- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 3 

zamówienia przy użyciu piaskarki oraz pługa lekkiego zamontowanego na samochodzie 

ciężarowym marki ……………………………..  wg poniższej ceny jednostkowej: 

 

 

 

netto ....................................... zł/km, słownie ……………………………………….. 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ...................................... zł/km, słownie ……………………………………… 

 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od   dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 3 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Bolesławiec, Czastary, Łubnice, 
Sokolniki, Wieruszów przy użyciu piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego 

zamontowanych na samochodzie ciężarowym (Star, Jelcz itp.)  
- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 3 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Bolesławiec, Czastary, Łubnice, 
Sokolniki, Wieruszów przy użyciu piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego 

zamontowanych na samochodzie ciężarowym (Star, Jelcz itp.)  
- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
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prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 
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11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 3 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Bolesławiec, Czastary, Łubnice, 
Sokolniki, Wieruszów przy użyciu piaskarki oraz pługa odśnieżnego lekkiego 

zamontowanych na samochodzie ciężarowym (Star, Jelcz itp.)  
- piaskarka i pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 4 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Wieruszów, Galewice, Sokolniki, 
Lututów, przy użyciu piaskarki o ładowności min. 4,0 Mg oraz pługa odśnieżnego                     

zamontowanych na samochodzie lub ciągniku  

- piaskarka, pług oraz samochód lub ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 4 

zamówienia przy użyciu piaskarki o ładowności min. 4,0 Mg oraz pługa odśnieżnego                                         

zamontowanych na samochodzie* / ciągniku* marki ……………………………..  wg 

poniższej ceny jednostkowej: 

 

  

 

netto ................................ zł/km* lub zł/godz.*, słownie ……………..……………………… 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ............................... zł/km* lub zł/godz.*, słownie …………….……….….…….……… 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od  dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 4 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Wieruszów, Galewice, Sokolniki, 
Lututów,  przy użyciu piaskarki o  ładowności min. 4,0 Mg oraz pługa odśnieżnego                                         

zamontowanych na samochodzie lub ciągniku  

- piaskarka, pług oraz samochód lub ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

5. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

6. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

7. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

8. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 4 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Wieruszów, Galewice, Sokolniki, 
Lututów,  przy użyciu piaskarki o  ładowności min. 4,0 Mg oraz pługa odśnieżnego                                         

zamontowanych na samochodzie lub ciągniku  

- piaskarka, pług oraz samochód lub ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 
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3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
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zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 4 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Wieruszów, Galewice, Sokolniki, 
Lututów,  przy użyciu piaskarki o  ładowności min. 4,0 Mg oraz pługa odśnieżnego                                         

zamontowanych na samochodzie lub ciągniku  

- piaskarka, pług oraz samochód lub ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 5 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary, Bolesławiec, Łubnice przy 

użyciu piaskarki o  ładowności min. 4,0 Mg oraz pługa odśnieżnego zamontowanych na 

samochodzie lub ciągniku  

- piaskarka, pług oraz samochód lub ciągnik wykonawcy,  
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 4 

zamówienia przy użyciu piaskarki o ładowności min. 4,0 Mg oraz pługa odśnieżnego                                         

zamontowanych na samochodzie* / ciągniku* marki ……………………………..  wg 

poniższej ceny jednostkowej: 

 

  

 

netto ................................ zł/km* lub zł/godz.*, słownie ……………..……………………… 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ............................... zł/km* lub zł/godz.*, słownie …………….……….….…….……… 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od  dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 5 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary, Bolesławiec, Łubnice przy 

użyciu piaskarki o  ładowności min. 4,0 Mg oraz pługa odśnieżnego zamontowanych na 

samochodzie lub ciągniku  

- piaskarka, pług oraz samochód lub ciągnik wykonawcy,  
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

9. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

10. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

11. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

12. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 5 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary, Bolesławiec, Łubnice przy 

użyciu piaskarki o  ładowności min. 4,0 Mg oraz pługa odśnieżnego zamontowanych na 

samochodzie lub ciągniku  

- piaskarka, pług oraz samochód lub ciągnik wykonawcy,  
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 
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3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
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zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 5 

 

Posypywanie i odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary, Bolesławiec, Łubnice przy 

użyciu piaskarki o  ładowności min. 4,0 Mg oraz pługa odśnieżnego zamontowanych na 

samochodzie lub ciągniku  

- piaskarka, pług oraz samochód lub ciągnik wykonawcy,  
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 6 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary, Bolesławiec, Łubnice przy użyciu pługa 

odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg 

ładowności (Jelcz, Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.) 

- pług zamawiającego 
- samochód wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 6 

zamówienia przy użyciu pługa ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym 

powyżej 6,0 Mg ładowności marki ……………………………..  wg poniższej ceny 

jednostkowej: 

 

 

netto ....................................... zł/km, słownie ……………………………………….. 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ...................................... zł/km, słownie ……………………………………… 

 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od   dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 6 

 

Odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary, Bolesławiec, Łubnice przy użyciu pługa 

odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg 

ładowności (Jelcz, Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.) 

- pług zamawiającego 
- samochód wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 6 

 

Odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary, Bolesławiec, Łubnice przy użyciu pługa 

odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg 

ładowności (Jelcz, Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.) 

- pług zamawiającego 
- samochód wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu  z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 



57 

 

 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 
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11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 6 

 

Odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary, Bolesławiec, Łubnice przy użyciu pługa 

odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg 

ładowności (Jelcz, Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.) 

- pług zamawiającego 
- samochód wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                             

98-400 Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 7 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Wieruszów, Galewice, Sokolniki, Lututów przy użyciu 

pługa odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg 

ładowności (Jelcz, Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.)   

- pług oraz samochód wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 7 

zamówienia przy użyciu pługa ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym 

powyżej 6,0 Mg ładowności marki ……………………………..  wg poniższej ceny 

jednostkowej: 

 

 

netto ....................................... zł/km, słownie ……………………………………….. 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ...................................... zł/km, słownie ……………………………………… 

 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od   dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 7 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Wieruszów, Galewice, Sokolniki, Lututów przy użyciu 

pługa odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg 

ładowności (Jelcz, Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.)   

- pług oraz samochód wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 7 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Wieruszów, Galewice, Sokolniki, Lututów przy użyciu 

pługa odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg 

ładowności (Jelcz, Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.)   

- pług oraz samochód wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu  z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
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prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 
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11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 7 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Wieruszów, Galewice, Sokolniki, Lututów przy użyciu 

pługa odśnieżnego ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg 

ładowności (Jelcz, Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.)   

- pług oraz samochód wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 8 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Lututów, Sokolniki przy użyciu pługa odśnieżnego 

ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg ładowności (Jelcz, 

Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.)   

- pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 8 

zamówienia przy użyciu pługa ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym 

powyżej 6,0 Mg ładowności marki ……………………………..  wg poniższej ceny 

jednostkowej: 

 

 

netto ....................................... zł/km, słownie ……………………………………….. 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ...................................... zł/km, słownie ……………………………………… 

 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od   dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 8 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Lututów, Sokolniki przy użyciu pługa odśnieżnego 

ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg ładowności (Jelcz, 

Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.)   

- pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

5. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

6. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

7. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

8. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 8 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Lututów, Sokolniki przy użyciu pługa odśnieżnego 

ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg ładowności (Jelcz, 

Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.)   

- pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu  z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
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prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 



72 

 

 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 8 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Lututów, Sokolniki przy użyciu pługa odśnieżnego 

ciężkiego zamontowanego na samochodzie ciężarowym powyżej 6 Mg ładowności (Jelcz, 

Kamaz, Skoda, Tatra, Iveco itp.)   

- pług zamawiającego, 
- samochód wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 9 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Lututów, Sokolniki przy użyciu pługa odśnieżnego 

lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem do rejestru lub nazwą 

w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 9 

zamówienia przy użyciu pługa lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na 

ciągniku marki ……………………………..  wg poniższej ceny jednostkowej: 

 

 

 

netto ....................................... zł/godz, słownie ……………………………………….. 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ...................................... zł/godz, słownie ……………………………………… 

 

 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od   dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 9 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Lututów, Sokolniki przy użyciu pługa odśnieżnego 

lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem do rejestru lub nazwą 

w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 9 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Lututów, Sokolniki przy użyciu pługa odśnieżnego 

lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem do rejestru lub nazwą 

w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 
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3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
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zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 9 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Lututów, Sokolniki przy użyciu pługa odśnieżnego 

lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

 

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 10 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Galewice, Wieruszów, Sokolniki przy użyciu pługa 

odśnieżnego lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 10 

zamówienia przy użyciu pługa lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na 

ciągniku marki ……………………………..  wg poniższej ceny jednostkowej: 

 

 

 

netto ....................................... zł/godz, słownie ……………………………………….. 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ...................................... zł/godz, słownie ……………………………………… 

 

 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od   dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 10 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Galewice, Wieruszów, Sokolniki przy użyciu pługa 

odśnieżnego lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 

 



84 

 

 

Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 10 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Galewice, Wieruszów, Sokolniki przy użyciu pługa 

odśnieżnego lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 
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3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
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zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 10 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Galewice, Wieruszów, Sokolniki przy użyciu pługa 

odśnieżnego lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

 

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 11 

 

odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu pługa odśnieżnego 

lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 11 

zamówienia przy użyciu pługa lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na 

ciągniku marki ……………………………..  wg poniższej ceny jednostkowej: 

 

 

 

netto ....................................... zł/godz, słownie ……………………………………….. 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ...................................... zł/godz, słownie ……………………………………… 

 

 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od   dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



90 

 

 

Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 11 

 
Odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu pługa odśnieżnego 

lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 11 

 
Odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu pługa odśnieżnego 

lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 
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3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 



93 

 

 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 11 

 
Odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu pługa odśnieżnego 

lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

 

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 12 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Bolesławiec, Łubnice, Czastary, Sokolniki przy użyciu 

pługa odśnieżnego lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 12 

zamówienia przy użyciu pługa lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na 

ciągniku marki ……………………………..  wg poniższej ceny jednostkowej: 

 

 

 

netto ....................................... zł/godz, słownie ……………………………………….. 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ...................................... zł/godz, słownie ……………………………………… 

 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od   dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 12 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Bolesławiec, Łubnice, Czastary, Sokolniki przy użyciu 

pługa odśnieżnego lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 12 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Bolesławiec, Łubnice, Czastary, Sokolniki przy użyciu 

pługa odśnieżnego lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 
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3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
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zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 12 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Bolesławiec, Łubnice, Czastary, Sokolniki przy użyciu 

pługa odśnieżnego lekkiego ze sterowaniem hydraulicznym zamontowanego na ciągniku 

- pług ze sterowaniem hydraulicznym oraz ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

 

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 13 

 

odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu pługa wirnikowego 

zamontowanego na ciągniku 

- pług wirnikowy, ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 13 

zamówienia przy użyciu pługa wirnikowego zamontowanego na ciągniku marki 

…………………… wg poniższej ceny jednostkowej: 

 

 

 

netto ....................................... zł/godz, słownie ……………………………………….. 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ...................................... zł/godz, słownie ……………………………………… 

 

 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od   dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 13 

 

odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu pługa wirnikowego 

zamontowanego na ciągniku 

- pług wirnikowy, ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 13 

 

odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu pługa wirnikowego 

zamontowanego na ciągniku 

- pług wirnikowy, ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 
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3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 



107 

 

 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 13 

 

odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu pługa wirnikowego 

zamontowanego na ciągniku 

- pług wirnikowy, ciągnik wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

 

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 14 

 

odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu ładowarki kołowej 

o poj. łyżki min. 1,0 m
3
, 

- ładowarka wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 14 

zamówienia przy ładowarki kołowej o poj. łyżki min 1,0 m
3
 marki 

……………………………..  wg poniższej ceny jednostkowej: 
 

 

 

netto ....................................... zł/godz, słownie ……………………………………….. 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ...................................... zł/godz, słownie ……………………………………… 

 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od   dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 14 

 

odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu ładowarki kołowej 

o poj. łyżki min. 1,0 m
3
, 

- ładowarka wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 14 

 

odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu ładowarki kołowej 

o poj. łyżki min. 1,0 m
3
, 

- ładowarka wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu        

z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia 

wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
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prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 
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11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 

zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 

 * niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 14 

 

odśnieżanie dróg i ulic na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu ładowarki kołowej 

o poj. łyżki min. 1,0 m
3
, 

- ładowarka wykonawcy 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

 

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 15 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary Bolesławiec, Łubnice lub załadunek materiałów 

do posypywania na piaskarki przy użyciu koparko - ładowarki  

- koparko ładowarka wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 15 

zamówienia przy użyciu koparko ładowarki marki ……………………………. wg poniższej 

ceny jednostkowej: 

 

 

 

netto ....................................... zł/godz, słownie ……………………………………….. 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ...................................... zł/godz, słownie ……………………………………… 

 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od   dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 15 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary Bolesławiec, Łubnice lub załadunek materiałów 

do posypywania na piaskarki przy użyciu koparko - ładowarki  

- koparko ładowarka wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 15 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary Bolesławiec, Łubnice lub załadunek materiałów 

do posypywania na piaskarki przy użyciu koparko - ładowarki  

- koparko ładowarka wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 
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3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
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zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 15 

 

odśnieżanie dróg na terenie gminy Czastary Bolesławiec, Łubnice lub załadunek materiałów 

do posypywania na piaskarki przy użyciu koparko - ładowarki  

- koparko ładowarka wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

 

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 16 

 

załadunek materiałów do posypywania dróg na piaskarki lub odśnieżanie dróg na terenie 

gminy Lututów, Galewice, Sokolniki przy użyciu koparki  

- koparka  wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 16 

zamówienia przy użyciu koparki marki ……………………………..  wg poniższej ceny 

jednostkowej: 
 

 

 

netto ....................................... zł/godz, słownie ……………………………………….. 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ...................................... zł/godz, słownie ……………………………………… 

 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od   dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 16 

 

załadunek materiałów do posypywania dróg na piaskarki lub odśnieżanie dróg na terenie 

gminy Lututów, Galewice, Sokolniki przy użyciu koparki  

- koparka  wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 16 

 

załadunek materiałów do posypywania dróg na piaskarki lub odśnieżanie dróg na terenie 

gminy Lututów, Galewice, Sokolniki przy użyciu koparki  

- koparka  wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 
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3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
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zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 16 

 

załadunek materiałów do posypywania dróg na piaskarki lub odśnieżanie dróg na terenie 

gminy Lututów, Galewice, Sokolniki przy użyciu koparki  

- koparka  wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

 

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 17 

 

odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu równiarki o mocy min. 

75KM 

- równiarka wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 17 

zamówienia przy użyciu równiarki o mocy ……………………………..  wg poniższej ceny 

jednostkowej: 
 

 

 

netto ....................................... zł/godz, słownie ……………………………………….. 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ...................................... zł/godz, słownie ……………………………………… 

 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od   dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 17 

 

odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu równiarki o mocy min. 

75KM 

- równiarka wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

5. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

6. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

7. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

8. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 17 

 

odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu równiarki o mocy min. 

75KM 

- równiarka wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 
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3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
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zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 17 

 

odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu równiarki o mocy min. 

75KM 

- równiarka wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

 

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 18 

 

odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu spycharki o mocy min. 

100 KM 

- spycharka wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

1. Ja(my)* niżej podpisany(i) oferuję(jemy)* świadczenie usług obejmujących część 18 

zamówienia przy użyciu spycharki o mocy ……………………………..  wg poniższej ceny 

jednostkowej: 
 

 

 

netto ....................................... zł/godz, słownie ……………………………………….. 

 

podatek VAT ................ % 

 

brutto ...................................... zł/godz, słownie ……………………………………… 

 

 

 

2. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia    

i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do 

przygotowania oferty. 
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3. Oświadczam(y)*, że uważamy się za związanych ofertą  przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczam(y)*, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do 

niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym  

projektem. 

 

5. Zamówienie realizować będę (ziemy)* sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego w terminie 

od   dnia podpisania umowy do 15.04.2015r.  

 

6. Akceptuję(emy)* 30 dniowy termin płatności faktury przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2  
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 18 

 

odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu spycharki o mocy min. 

100 KM 

- spycharka wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) oświadczam (oświadczamy)*, że 

spełniam(y) warunki, dotyczące: 

 

9. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

10. posiadania wiedzy i doświadczenia, 

11. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

12. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 3 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 18 

 

odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu spycharki o mocy min. 

100 KM 

- spycharka wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

Stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) nie podlegam (y)* wykluczeniu z udziału 

w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się : 

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się                     

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w 

sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z powodu, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 

albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 

wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 

5% wartości umowy, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,                       

z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

przez likwidację majątku upadłego; 
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3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 

środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 

inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 

mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 

skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 

gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 

także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 

podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary; 

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za 

przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia się wyroku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką 

komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka 
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zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia 

uprawomocnienia sie wyroku. 

 

 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

  

 

* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 4 
 

OŚWIADCZENIE 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

  

Na: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem obejmujące posypywanie            

i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego 

 

 
Część 18 

 

odśnieżanie dróg na terenie Powiatu Wieruszowskiego przy użyciu spycharki o mocy min. 

100 KM 

- spycharka wykonawcy, 
 

          

Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 

Wieruszów 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………...... 
(nazwa i adres wykonawcy winna być zgodna z wpisem  do rejestru  

lub centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej) 

 

Nr tel. ……………………………………….. Nr faxu ………………………………………... 

 

reprezentowany przez: …………………………………………………………………………. 

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

 

oświadczam (oświadczamy) *, że:  

 

• nie należę (należmy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.)*, 

 

• należę (należymy)* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz. 907 

ze zm.)* 

 

W przypadku przynależności do grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z ofertą listę 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). 

 

 

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

       (miejscowość, data)                                (podpis i pieczęć osoby/osób* upoważnionych  

                                                                               do reprezentowania Wykonawcy) 

 
*niepotrzebne skreślić 
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ROZDZIAŁ II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest - świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem 

obejmujące posypywanie i odśnieżanie dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu 

Wieruszowskiego w skład którego wchodzą gminy Wieruszów, Galewice, Sokolniki, 

Lututów, Czastary, Bolesławiec, Łubnice. 

 

Zamówienie zostało podzielone na 18 części. Wykonawca w zależności od części na którą 

składa ofertę zapewnia zawsze własny sprzęt (np. ciągnik, ładowarkę, koparko – ładowarkę, 

koparkę, równiarkę, spycharkę) i/lub transport (np. samochód ciężarowy do lub powyżej 6,0 

Mg) oraz zawieszenia, pługi, lampy pulsacyjne. Tylko w przypadku części 1, 2, 3, 6 i 8 

zamówienia, zamawiający zabezpiecza własne zawieszenia, pługi, piaskarki, lampy 

pulsacyjne. Wykonawca posypuje drogi powiatowe materiałem należącym do Powiatowego 

Zarządu Dróg tj. mieszanką soli z piaskiem lub samym piaskiem. 

Wybrani wykonawcy po podpisaniu umowy zobowiązani są do zamontowania na własnym 

transporcie lub sprzęcie pługów, piaskarek, lamp pulsacyjnych oraz posiadanie ich przez cały 

okres trwania umowy. 

Wykonawca (tj. transport i sprzęt obsługiwany przez kierowcę) musi być w stanie gotowości 

technicznej, tak aby w każdej chwili  mógł  być użyty do pracy przy zimowym utrzymaniu 

dróg. Wykonawca musi być przygotowany na wezwanie go do świadczenia usług zimowych 

w ciągu 24 godzin na dobę tj. zarówno w czasie godzin pracy Powiatowego Zarządu Dróg         

w Wieruszowie jak również w dni wolne (sobota, niedziela, dni świąteczne). 

Wykonawca (tj. transport lub sprzęt wraz z kierowcą) może o każdej porze dnia i nocy być 

wezwany przez dyżurnego akcji zimowej do natychmiastowego stawienia się do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie w celu prowadzenia akcji zimowej na wskazanej 

drodze. Wykonawca musi być na takie wezwanie przygotowany.  

Kierowca wraz z pojazdem i/lub sprzętem od chwili wezwania pozostaje w dyspozycji 

dyżurnego zimowego utrzymania dróg. Otrzymuje od niego odpowiednie dyspozycje. 

Po otrzymaniu dyspozycji udaje się natychmiast na wskazaną drogę i wykonuje posypywanie 

gołoledzi lub odśnieżanie. 

Wykonawca (kierowca) odpowiada za właściwe posypanie gołoledzi i/lub odśnieżenie na 

powierzonym odcinku drogi lub całej drodze. 

Po zlikwidowaniu gołoledzi lub odśnieżeniu kierowca melduje o zakończeniu pracy 

dyżurnemu zimowego utrzymania, u którego jest w dyspozycji. 

Wezwany transport będzie rozliczany za przejechane kilometry dróg przy posypywaniu i/lub 

odśnieżaniu dróg oraz godziny pracy sprzętu przy odśnieżaniu lub załadunku materiałów na 

piaskarki. Potwierdzenie w/w kilometrów  lub godzin pracy dokonywał będzie dyżurny 

zimowego utrzymania dróg (pracownik zamawiającego).  
Wykonawca usług zobowiązany jest do czytelnego prowadzenia i potwierdzenia przez 

zamawiającego kart pracy sprzętu, które będą podstawą do wystawienia przez wykonawcę 

faktur (dokumenty te dostarczone zostaną przez Powiatowy Zarząd Dróg    w Wieruszowie). 

 

Zakres działania Powiatowego Zarządu dróg w Wieruszowie obejmuje 279,771 km dróg 

powiatowych zamiejskich oraz 10,489 km ulic powiatowych. 

Drogi powiatowe zamiejskie utrzymywane będą w 5 i 6 standardzie,  natomiast ulice 

powiatowe w 2 standardzie.  

W 2 standardzie jezdnia winna być odśnieżona jak również posypana na całej szerokości. 
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W standardzie 5 jezdnia winna być odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej 

jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących            

o możliwości ruchu. 

W 6 standardzie prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. 
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Wykaz 
dróg 5 standardu zimowego utrzymania 

w sezonie 2013/2014 
 

L.p. Gmina Nr drogi Nazwa drogi dł. w km 

1. Bolesławiec 

 

4714 E 
4715 E 
4510 E 
 

4723 E 
 

4724 E 
4722 E 

 

 

Wieruszów  – Mieleszyn – Bolesławiec – Chróścin 

Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice 

Wieluń – Skomlin – Dzietrzkowice – Łubnice –  

Wójcin – Bolesławiec – gr. woj. wlkp. – (Opatów) 

od gr. woj. wlkp.(Siemianice) – Gola – gr. woj. opolsk. – 

(Byczyna) 

Wójcin – Gola 

Mieleszyn – Mieleszynek 

 

10,295 

7,865 

4,750 

 

2,845 

 

2,035 

3,895 

31,685 

2. Czastary 

 

4715 E 

4716 E 

4502 E 
 

4507 E 

4717 E 
4720 E 

 

Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice  

Radostów – Łubnice – gr.woj. opolsk. – (Borek) 

Platoń – Wiktorów – Naramice – Walichnowy – Kąty 

Walichnowskie – Czastary 

Wieluń – Turów – Parcice – Klatka  
Czastary – Stępna -  Łyskornia – Biała Druga 

Przywory – Czastary 

 

 

7,362 

3,766 

4,319 

 

8,679 

3,939 

5,845 

33,910 

 
 
 
 
 

3. 

Galewice 

 

4708 E 

4706 E 
 

4710 E 

4709 E 

4713 E 

4703 E 
4715 E 

 

Wieruszów – Galewice – Biadaszki – Mielcuchy 

Wieruszów – Cieszęcin – Osiek – Węglewice – do gr. 

woj. wlkp. – Dębicze) 

Ostrówek – Augustynów – Lututów 

Osiek – Galewice – Ostrówek –  Biadaszki – Węglewice 

Węglewice – Galewice 

Wyszanów – Osiek 

Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice 

 

12,121 

11,860 

 

5,033 

14,070 

5,830 

1,085 

2,080 

52,079 

4. Lututów 

 

4545 E 
 

4710 E 
4535 E 
4546 E 

 

Sieniec – Masłowice – Opojowice – Świątkowice – 

Lututów – Klonowa – Klonówka  

Ostrówek – Augustynów – Lututów 

Dębina – Czarnożyły  
Dymki – Wola Rudnicka 

 

13,163 

 

6,915 

6,751 

4,229 

31,058 

 
 
 

5. 
 

 
 
 

 

 

Łubnice 

 

 

 

 

4510 E 
 

4716 E 
4724 E 
4725 E 
4726 E 

 

Wieluń – Skomlin – Dzietrzkowice – Łubnice –  

Wójcin – Bolesławiec – gr. woj. wlkp. – (Opatów) 

Radostów – Łubnice – gr. woj. opolsk. – (Borek) 

Wójcin – Gola 

Wójcin – Żdżary 

Wójcin – Ludwinów - Dzietrzkowice 

 

10,400 

 

7,430 

1,505 

1,700 

8,215 

29,250 
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6. 

Sokolniki 

 

 

4715 E 

4711 E 

4712 E 

4502 E 
 

4721 E 

 

 

Bolesławiec – Czastary – Sokolniki – Galewice 

Swoboda – Podrysie – Zdzierczyzna – Ostrówek 

Sokolniki – Zdzierczyzna 

Platoń – Wiktorów – Naramice – Walichnowy – Kąty 

Walichnowskie – Czastary 

Nowy Ochędzyn – Przywory – Mieleszyn 

 

 

 

6,255 

6,652 

3,394 

 

1,159 

1,000 

18,460 

7. Wieruszów 

 

4708 E 
4703 E 
4714 E 
4704 E 
4706 E 
 

4507 E 

4722 E 

4728 E 

 

Wieruszów – Galewice – Biadaszki – Mielcuchy 

Wyszanów – Osiek  

Wieruszów  – Mieleszyn – Bolesławiec – Chróścin 

Wieruszów – Jutrków - Torzeniec 

Wieruszów – Cieszęcin – Osiek – Węglewice – do gr. 

woj. wlkp. – (Dębicze) 

Wieluń – Turów – Parcice – Klatka  
Mieleszyn – Mieleszynek 

Mieleszynek – Żdżary 

 

1,827 

0,665 

4,006 

6,744 

 

4,804 

4,605 

0,365 

1,100 

24,116 

  
 

RRAAZZEEMM  220,558 

 

 

UWAGA !  

W przypadku lodowicy trwającej dłużej niż dwie doby, drogi bitumiczne o dużym 
natężeniu ruchu będą posypywane na całym ciągu. 
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Wykaz 
dróg 6 standardu zimowego utrzymania 
bez posypywania miejsc niebezpiecznych  

w sezonie 2013/2014 
  

Lp Gmina Nr drogi Nazwa drogi dł. w km 

1. Bolesławiec 

 

4723 E  
 

4727 E 
4728 E 
4725 E 

 

od gr. woj. wlkp.(Siemianice) – Gola – gr. woj. 

opolsk. – (Byczyna) 

Żdżary – Kamionka 

Mieleszynek – Żdżary 

Wójcin – Żdżary 

 

 

1,640 

4,520 

2,560 

0,735 

9,455 

2. Czastary 
 

4511 E 

 

od gr. woj. opolskiego (Przedmoście) – 

Wróblew – Skomlin – Parcice 

 

2,750 

3. Galewice 

 

4708 E 
4709 E 

 

4711 E 
 

 

Wieruszów – Galewice – Biadaszki – Mielcuchy 

Osiek – Galewice – Ostrówek –  Biadaszki – 

Węglewice 

Swoboda – Podrysie – Zdzierczyzna – Ostrówek 

 

1,000 

 

2,000 

2,000 

5,000 

4. Łubnice 4725 E Wójcin – Żdżary  1,135 

5. Sokolniki 

 

4719 E 
4502 E 

 
4721 E 
4711 E 

 

Sokolniki – Walichnowy 

Platoń – Wiktorów – Naramice – Walichnowy – 

Kąty Walichnowskie – Czastary 

Nowy Ochędzyn – Przywory – Mieleszyn 

Swoboda – Podrysie – Zdzierczyzna – Ostrówek 

 

3,765 

 

1,000 

1,000 

0,710 

6,475 

6. Wieruszów 

 

4701 E 

 

4702 E 
 

4718 E 
 

4705 E 

 

Wyszanów – Wygoda – Kuźnica Bobrowska  

(w granicy zabudowań) 
Wyszanów – Morawin – Bobrowniki 

(w granicy zabudowań) 
Kuźnica Skakawska – Biadaszki – Piaski 

(w granicy zabudowań) 
Wieruszów – Marianów – Teklinów 

 ( w tym odcinek miejski Bez nazwy – 0,284 km) 

 

0,200 

 

0,300 

 

0,300 

 

1,284 

 
2,084 

   RAZEM 26,899 
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Wykaz 
dróg nie objętych zimowym utrzymaniem 

w sezonie 2013/2014 
 

L.p. Gmina Nr drogi Nazwa drogi dł. w km 

1. Bolesławiec 4728 E Mieleszynek – Żdżary 3,635 

2. Czastary 

 

4721 E 
 

 

Nowy Ochędzyn – Przywory – Mieleszyn 

 

 

1,248 

3. Galewice 

 
4707 E  
4708 E 
4709 E 

 
4711 E 

 

Spóle – Kraszewice  

Wieruszów – Galewice – Biadaszki – Mielcuchy 

Osiek – Galewice – Ostrówek –  Biadaszki – 

Węglewice 

Swoboda – Podrysie – Zdzierczyzna – Ostrówek 

 

4,235 

2,455 

 

2,700 

1,940 

11,330 

4. Lututów 

 
4501 E 
4535 E 

 

Naramice – Rososz – do drogi nr 4545E 

Dębina – Czarnożyły  
 

 

 

1,510 

1,000 

2,510 

5. Sokolniki 

 

 

4721 E 
4502 E 

 

 

Nowy Ochędzyn – Przywory – Mieleszyn 

Platoń – Wiktorów – Naramice – Walichnowy – 

Kąty Walichnowskie – Czastary 

 

 

 

0,412 

 

0,505 

0,917 

6. Wieruszów 

 

4701 E 
4702 E 
4718 E 
4721 E 
4728 E 
4705 E 

 

Wyszanów – Wygoda – Kuźnica Bobrowska 

Wyszanów – Morawin – Bobrowniki 

Kuźnica Skakawska – Biadaszki – Piaski 

Nowy Ochędzyn – Przywory – Mieleszyn 

Mieleszynek – Żdżary 

Wieruszów – Marianów – Teklinów 

 

3,200 

2,900 

0,404 

1,927 

2,111 

2,416 

12,958 

  
 RAZEM 32,598 
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Wykaz ulic 2 standardu zimowego utrzymania  
przy ciągłym posypywaniu 

na terenie  miasta Wieruszów 
 

L.p. Nazwa ulicy długość w km 

1.  Nr 4704 E ul. Ostrzeszowska 0,165 

2.  Nr 4704 E ul. Teklinowska 1,080 

3.  Nr 4708 E ul. Fabryczna 0,865 

4.  Nr 4708 E ul. Marianów 0,780 

5.  Nr 4714 E ul. Bolesławiecka 0,813 

6.  Nr 4729 E ul. Warszawska 2,121 

7.  Nr 4729 E ul. Rynek 0,089 

8.  Nr 4729 E ul. Wrocławska 0,380 

9.  Nr 4729 E ul. Podzamcze 0,616 

10.  Nr 4729 E ul. Kępińska 1,210 

11.  Nr 4731 E ul. Kopernika 0,466 

12.  Nr 4731 E ul. Cmentarna 0,280 

13.  Nr 4732 E ul. H. Sawickiej 0,071 

14.  Nr 4733 E ul. Wieluńska 0,865 

15.  Nr 4733 E ul. Kordeckiego 0,475 

 RAZEM 10,489 
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ROZDZIAŁ III 
PROJEKT UMOWY 

 
Umowa Nr ........... / 2014 

 

zawarta w dniu ......................................... w Wieruszowie pomiędzy Powiatowym Zarządem 
Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów, NIP 997 00 00 028, 

REGON730973217 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez : 

 

1. Dyrektora – mgr inż. Andrzeja Drzazgę 
 

a 

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

............................................................ zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:  

 

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

 

w wyniku wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013r. 

poz. 907 ze zm.). 

 

§  1 
1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się świadczenia usług 

związanych z zimowym utrzymaniem obejmującego posypywanie i/lub odśnieżanie dróg                     

i ulic powiatowych na terenie Powiatu Wieruszowskiego w skład którego wchodzą gminy 

Wieruszów, Galewice, Sokolniki, Lututów, Czastary, Bolesławiec, Łubnice przy użyciu 

następujących środków transportowych i/lub sprzętu: 

 

- część odpowiadająca złożonej ofercie 

 

w ilości kilometrów środków transportowych lub godzin pracy sprzętu uzależnionych od 

potrzeb zamawiającego.  

 

2. Sprzęt lub transport Wykonawcy wyszczególniony w punkcie 1 wraz z obsługą, 

zaopatrzony w materiały pędne, winien być podstawiony przez Wykonawcę na bazę 

Zamawiającego w Wieruszowie nie później niż w przeciągu 1 godziny od chwili otrzymania 

zawiadomienia od dyżurnego zimowego utrzymania. 

 

3. Wezwanie Wykonawcy nastąpi pod numer telefonu  ...................................................   

 
§  2 

1. Zamawiający powierza nieodpłatnie do użytkowania w okresie umowy osprzęt, 

oprzyrządowanie wyszczególnione w poniższej tabeli: 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Ilość 

(szt.) 

1 2 3 
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§  3 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania osprzętu i oprzyrządowania wymienionego       

§ 2 na swoim pojeździe, a po okresie umownym do jego demontażu oraz usunięcia 

zanieczyszczeń związanych jego użytkowaniem. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy utrzymanie w całym okresie umownym gotowości 

technicznej powierzonych lub własnych pługów, piaskarek, nośników itp. 

 

3. Zakres robót i szczegółową lokalizację pracy określi każdorazowo dyżurny zimowego 

utrzymania dróg. 

 
§  4 

1. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania pojazdu i sprzętu zgodnie                             

z obowiązującymi przepisami oraz ponosi odpowiedzialność za prawidłowość tego 

oznakowania. 

 

2. Wykonawca odpowiada za wykonywanie prac w sposób nie zagrażający ruchowi pojazdów 

na drodze oraz i innych uczestników ruchu drogowego. 

 

3. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie działalności będącej przedmiotem niniejszej umowy, przez cały okres 

trwania umowy.  

 

4. W przypadku powstania szkody na rzecz osób trzecich na skutek nie wykonania usług 

objętych niniejszą umową lub ich wadliwego wykonania, Wykonawca obowiązany jest do 

pokrycia szkody. 

 

§  5 
1. Za wykonanie usług określonych w § 1 Wykonawca będzie pobierał wynagrodzenie          

(w zależności od złożonej oferty) wg poniższej ceny jednostkowej: 

……………………………………….. 

 

2. Określona przez Wykonawcę cena jednostkowa za usługę sprzętem lub transportem 

wyszczególnionym w paragrafie 1 umowy obejmuje również: 

- koszt zamontowania i demontażu powierzonego lub własnego osprzętu (piaskarka, pług itp.) 

na własnym pojeździe, 

- koszt paliw, olejów i smarów zużytych do powierzonego lub własnego osprzętu,  

- koszt bieżącego utrzymania przyjętego lub własnego osprzętu, 

- koszt dojazdu (po otrzymaniu wezwania od dyżurnego zimowego utrzymania dróg) na bazę 

Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie w celu świadczenia usługi związanej z zimowym 

utrzymaniem (tj. posypywaniem, odśnieżaniem czy załadunkiem materiałów 

uszorstniających), 

- koszt oczekiwania piaskarek pod załadunkiem  

 

§  6 
1. Wezwany sprzęt lub transport będzie rozliczany za przejechane kilometry dróg przy 

posypywaniu bądź odśnieżaniu dróg lub godziny pracy sprzętu przy odśnieżaniu lub 

załadunku materiałów na piaskarki, zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Wykonawcę na 

Karcie Drogowej, która stanowią załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
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2. Wykonawca usług zobowiązany jest do bieżącego i czytelnego prowadzenia Kart 

Drogowych umożliwiających ich okazanie w każdym czasie wykonywania usługi.  

 

3. Potwierdzenia przejechanych kilometrów związanych z posypywaniem czy odśnieżaniem 

dróg lub godzin pracy przy odśnieżaniu lub załadunku materiałów dokonywał będzie na w/w 

kartach dyżurny zimowego utrzymania dróg (uprawniony pracownik Zamawiającego).  

 

4. Prawidłowo prowadzone Karty Drogowe stanowią dokument będący podstawą do 

wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

 

§  7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

a) opóźnienie w podstawieniu środka transportowego lub sprzętowego do 2 godz. po 

uzgodnionym czasie, w wysokości równej wartości 5 godz. pracy środka sprzętowego          

lub 100 km środka transportowego, 

b) opóźnienie w podstawieniu środka transportowego lub sprzętowego powyżej 2 godz. po 

uzgodnionym czasie, w wysokości równej wartości 10 godz. pracy środka sprzętowego          

lub 200 km środka transportowego, 

 

2. Umowa ulega rozwiązaniu (zerwaniu) z winy Wykonawcy w przypadku nie podstawienia 

środka transportowego lub sprzętowego w dniu żądanym przez Zamawiającego. 

Strona zrywająca umowę zapłaci karę w wysokości równej wartości 100 godz. pracy środka 

sprzętowego, lub przebiegu 3000 km dla środka transportowego. 

 
§  8 

1. Rozliczanie wykonania przedmiotu umowy będzie następować etapami w okresach 

comiesięcznych, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu 

miesiąca w którym wystąpiły prace. 

 

2. Faktury częściowe winny zostać wystawione zgodnie z ilością przejechanych kilometrów 

w przypadku środków transportowych lub godzin pracy w przypadku sprzętu, przemnożonych 

odpowiednio przez ceny jednostkowe. Do faktury należy dołączyć Kartę Drogową                                

z potwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym zakresem wykonanych usług. 

 

3. Zamawiający może odmówić zapłaty za część prac wykonanych w sposób nieprawidłowy, 

pozorny lub podjęty bez potrzeby i niezgodny z zasadami określonymi w instrukcji pracy przy 

zimowym utrzymaniu dróg. 

 

4. Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem z konta w RBS Lututów 

o/Wieruszów nr 15 9256 0004 2600 0390 2000 0010  na konto Wykonawcy w ........................ 

................................................................................. w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury. 

 
§  9 

1.   Umowa obowiązuje od dnia podpisania do 15.04.2015r. 

 

2. Realizacja umowy będzie następowała sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego 

uzależnionych od warunków atmosferycznych. 
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§  10 
1. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu 

nie wezwania Wykonawcy do świadczenia usług związanych z zimowym utrzymanie dróg    

w przypadku łagodnej zimy. 

 
§ 11 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§  12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.                          

z 2013r. poz. 907 ze zm.) oraz postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

2. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

właściwy sąd powszechny. 

 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla stron. 

 

 

 
 
ZAMAWIAJĄCY :                                                        WYKONAWCA 
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KARTA DROGOWA 
data ………………………………….… 

 

 

 
 

 

(pieczęć) 

 

MARKA – typ pojazdu ……………….…………………….……………. 

Nr rejestracyjny …………………………………….……………………… 

W dyspozycji 

 

Powiatowego Zarządu Dróg w Wieruszowie 

 

OBLICZANIE WYNIKÓW 

 

1. Praca - godz. …………………….…………………….. x …………………………………… = ……….………………………….. zł 

2. Posypywanie – km ………………………………….. x ………………………….……….. = …………………………………… zł 

3. Odśnieżanie – km ……………………………………. x……………………………..…….. = …………….……………………. zł 

                                                                                                                             RAZEM …………..……………………… zł 

 

WYSTAWIŁ – OBLICZYŁ ………………………………………………………….   

Załącznik nr 1 
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DATA 

 
 

TRASA WYKONYWANEJ PRACY 

WYJAZD PRZYJAZD  
CZAS 

PRACY 

WYKONANIE PRACY  
POTWIER-

DZENIE 

 
UWAGI 

STAN 
LICZNIKA / 

GODZ. 

STAN 
LICZNIKA / 

GODZ. 

PRACA 
GODZ. 

POSYPY
WANIE  

KM 

ILOŚĆ 
ROZSYP. 
MIESZA

NKI 

ODŚNIE
ŻANIE 

KM 

  

 

 

 

       

 

  

  

 

 

 

      

 

   

  

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

      

 

   

 

 

 

 

 

         

WYNIKI: 
 

    RAZEM TON: 

 


