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GMINA  BOGATYNIA 
ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 

 

___________________________________________________________________________ 
Nr referencyjny: IZO.271.24.2017.PW     

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH 

 WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PRZEPROWADZONEGO ZGODNIE  
Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

(tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579)  

 
 
 

NAZWA ZAMÓWIENIA: 

Wykonywanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie 
dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz opróżnianie  

i wywóz odpadów miejskich z koszy ulicznych i parkowych  
oraz stacji „Psi pakiet” 

 
Wspólny Słownik Zamówień – CPV –   
90611000-3 - usługi sprzątania ulic 
90612000-0 - usługi zamiatania ulic 
90620000-9 - usługi odśnieżania 
90630000-2 - usługi usuwania oblodzeń 
90513200-8 - usługi wywozu stałych odpadów miejskich 
90914000-7 - usługi sprzątania parkingów   

        
 

 
 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia 
 

mgr Andrzej Grzmielewicz 
 

Bogatynia, dnia 20.11.2017r. 
 
 
 
Nazwa Zamawiającego: Gmina Bogatynia 
REGON:   230821517 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-sprzatania-ulic-9132/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-sprzatania-ulic-9132/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-zamiatania-ulic-9133/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-zamiatania-ulic-9133/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-odsniezania-9134/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-odsniezania-9134/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-usuwania-oblodzen-9135/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-usuwania-oblodzen-9135/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-wywozu-stalych-odpadow-miejskich-9092/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-czyszczenia-sprzetu-telefonicznego-9253/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-czyszczenia-sprzetu-telefonicznego-9253/
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NIP:     615-18-10-987 
Miejscowość   59-920 Bogatynia 
Adres:    ul. Daszyńskiego 1 
Strona internetowa:  www.bogatynia.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek - 730 - 1700 

                                                                        od wtorku do czwartku – 730 - 1530 
                                              piątek - 730 - 1400 
fax. 75 77 25 379  

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: 

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni 
ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 

 

Numer referencyjny: IZO.271.24.2017.PW       

 

 

Zawartość specyfikacji: 

Część I  Instrukcja dla Wykonawców  
Część II  Formularz oferty wraz załącznikami    
Część III  Projekty umów      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznikiem do niniejszej SIWZ jest: 

UCHWAŁA Nr XL/314/16 RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI z dnia 22 lipca 2016 roku  
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 
  
 
 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera 223 ponumerowanych stron. 

http://www.bogatynia.pl/
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Część I  Instrukcja dla Wykonawców 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 
Gmina Bogatynia 
adres: 
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni 
ul. Daszyńskiego 1 
59-920 Bogatynia 
fax. 75 77 25 379; 
adres internetowy: www.bogatynia.pl  
 

2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie  
z ustawą Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), zwaną dalej 
„Ustawą”. 
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi o wartości powyżej  kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy tj. powyżej 
209.000,00euro. 
3. Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:  

 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr 2017/S 222-462667 w dniu 18.11.2017r. 

 Strona internetowa Zamawiającego – www.bogatynia.pl 

 Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

1. Opis przedmiotu zamówienia                          

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części: 
 
- część pierwsza - dotyczy wykonania stałych czynności obejmujących letnie i zimowe 
utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia; 
- część druga - dotyczy wykonania stałych czynności związanych z opróżnianiem  
i wywozem odpadów stałych z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji „Psi Pakiet” na 
terenie miasta i gminy Bogatynia. 
 
I. Przedmiot zamówienia części pierwszej obejmuje następujący zakres: 
1. Czas letniego utrzymania dróg, ulic i chodników dotyczy: 
- 7 miesięcy w roku kalendarzowym 2018 tj. miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 
sierpień, wrzesień i październik; 
- 7 miesięcy w roku kalendarzowym 2019 tj. miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 
sierpień, wrzesień i październik; 
- 7 miesięcy w roku kalendarzowym 2020 tj. miesiące: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec 
sierpień, wrzesień i październik; 
W skład stałych czynności związanych z letnim utrzymaniem dróg, ulic i chodników 
wymienionych w załączniku nr 10 do SIWZ wchodzą następujące prace: 

 Mechaniczne zamiatanie dróg, ulic i zatok przystankowych w technologii bezpylnej  
(w układzie zamkniętym) z możliwością zraszania zgodnie z harmonogramem oczyszczania 
zawartym w załączniku nr 10 do SIWZ; 

 Mycie ulic/polewanie ulic, częstotliwość polewania uzależniona będzie od panujących 
warunków atmosferycznych; 

 Ręczne zamiatanie i oczyszczanie wraz z usuwanie zgarniętych nieczystości z: 
- dróg, mostów, kładek, parkingów, schodów, ulicznych wiat przystankowych i terenu wokół 
przystanku w promieniu 1,5m, chodników, alejek parkowych i ścieżek (oczyszczanie 
chodników obejmuje całe powierzchnie ciągów pieszych – chodniki z betonowych płytek, 
polbruku, dywaniki asfaltowe, utwardzone ścieżki gruntowe). 

 Bieżące usuwanie porostów i roślin w ciągach pieszych i jezdnych (w tym także 
zastosowanie  środka zwalczającego chwasty); 

http://www.bogatynia.pl/
http://www.pansa.pl/
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 Usuwanie z ciągów pieszych i jezdnych nanosów ziemi i gałęzi po intensywnych opadach 
atmosferycznych lub wichurach. 

 
2. Czas zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników dotyczy: 
- 5 miesięcy w roku 2018 tj. miesiące: styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień; 
- 5 miesięcy w roku 2019 tj. miesiące: styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień; 
- 5 miesięcy w roku 2020 tj. miesiące: styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień; 
W skład stałych czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg, ulic i chodników 
wymienionych w załączniku nr 10 do SIWZ wchodzą następujące prace: 

 Mechaniczne oczyszczanie dróg, ulic oraz zatok przystankowych ze śniegu, błota i lodu 
prowadzone przy wykorzystaniu solarko – piaskarek z pługiem odśnieżnym wykonywane na 
bieżąco w ciągu dnia, a w przypadku występowania ciągłych opadów śniegu w ciągu całej 
doby. Przy oczyszczaniu dróg, ulic, chodników, placów należy kierować się zaleceniami 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów  
i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz 
ulicach i placach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960).  
Wykonawca ma obowiązek odśnieżać i usuwać śliskość niezwłocznie po wystąpieniu 
opadów lub zjawisk powodujących gołoledź. 

 Bieżące oczyszczanie ze śniegu, błota pośniegowego wraz z posypywaniem mieszanką 
piaskowo - żwirową lub kruszywem naturalnym o uziarnieniu do 4mm: chodników (całe 
powierzchnie ciągów pieszych), zatok w wiatach przystankowych, parkingów, schodów, 
kładek. 

 Likwidacja lodu na nawierzchniach: chodników, zatok przystankowych, parkingów, 
schodów, kładek poprzez posypywanie mieszanką żwirową-piaskową z dodatkiem chlorku 
wapnia.  

 Likwidacja nawisów lodowych na budynkach Urzędu Miasta i Gminy mieszczących się 
przy ulicach: Daszyńskiego, II Armii Wojska Polskiego i 1-go Maja w Bogatyni. 

 Odśnieżanie należy prowadzić tak, aby części przykrawężnikowe jezdni, studzienki 
kanalizacyjne były w okresie mrozów i opadów śnieżnych oczyszczone ze śniegu i lodu  
w stopniu umożliwiającym spływ wody z jezdni powstałej z topniejącego śniegu; 

 Wywóz nagromadzonego śniegu, błota pośniegowego i lodu z głównych ciągów 
komunikacyjnych i chodników. 

 Bieżące oczyszczanie chodników, placów i dojść ze śniegu, błota pośniegowego i lodu 
wraz z posypywaniem mieszanką piaskowo - żwirową lub kruszywem naturalnym  
o uziarnieniu do 4mm w obrębie budynków Urzędu Miasta i Gminy mieszczących się przy  
ulicach: Daszyńskiego, II Armii Wojska Polskiego i 1 Maja w Bogatyni. 

 Utrzymywanie dyżurów i dyspozycyjność przez całą dobę w okresie wzmożonych 
opadów. 

 Oczyszczanie dróg , ulic, zatok przystankowych, chodników, parkingów, schodów, kładek 
z nagromadzonej mieszanki żwirowo – piaskowej wraz z jej wywozem w trakcie trwania 
okresu zimowego i po jego zakończeniu. 
2.1. Wykonawca zobowiązany jest do rozstawienia 78 własnych plastikowych pojemników  
z piaskiem na terenie miasta i gminy Bogatynia w miejscach określonych w załączniku nr 9 
do SIWZ oraz zebranie ich po zakończeniu utrzymania dróg, ulic i chodników w standardzie 
zimowym. Wykonawca ma obowiązek sprawdzać i uzupełniać pojemniki w piach w miarę 
potrzeb. 
2.2. Wykonawca będzie realizował odśnieżanie dróg gruntowych na zgłoszenie telefoniczne/ 
bądź mailowe Zamawiającego nie częściej niż 2 razy w miesiącu. 
 
W okresie zimowym, gdy nie będą występowały opady śniegu do obowiązku 
Wykonawcy należy utrzymanie czystości dróg, ulic i chodników w letnim standardzie 
oczyszczania (bez mycia ulic). Wykonawca winien być w tym czasie w stałej 
gotowości do zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników.   
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W przypadku wystąpienia w okresie letnim warunków atmosferycznych nadających 
się do zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników, Wykonawca jest zobowiązany 
zapewnić zimowy standard utrzymania dróg, ulic i chodników.   
Warunek dotyczący części I przedmiotu zamówienia: 
Wykonawca musi dysponować terenem umożliwiającym założenie bazy technicznej dla 
pracowników, sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie 
gminy Bogatynia. Zamawiający w dniu podpisania umowy będzie żądał potwierdzenia 
dysponowania terenem pod zorganizowaną bazę.    
II. Przedmiot zamówienia części drugiej obejmuje następujący zakres: 
1. Opróżniania i wywozu odpadów miejskich z koszy ulicznych i parkowych obejmujący 
swoim zakresem:   

 Bieżące opróżnianie i wywóz na zorganizowane wysypisko odpadów komunalnych - 
odpadów miejskich z 369 szt. koszy ulicznych i parkowych zlokalizowanych na terenie 
miasta i gminy Bogatynia zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do projektu 
umowy na część II stanowiącym integralną część SIWZ. 

 Bieżące naprawy i konserwację koszy ulicznych i parkowych. 

 Bieżącą dezynfekcję i mycie koszy ulicznych i parkowych, co najmniej raz w miesiącu,  
o terminie czynności o których mowa wyżej Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na 
dwa dnie przed jego realizacją. 

 Bieżące wyposażanie koszy plastikowych w worki foliowe. 

 Przegląd koszy ulicznych i parkowych, dokonywany w miesiącach od marca do kwietnia 
celem weryfikacji i sprawdzenia stanu technicznego koszy. Przegląd o którym mowa wyżej 
przeprowadzony będzie przez przedstawiciela Zamawiającego wraz z Wykonawcą.     
Zamawiający wymaga aby wywóz odpadów miejskich odbywał się zgodnie  
z harmonogramem  wywozu:   
- kosze uliczne i parkowe na terenie miasta Bogatynia 6 razy w tygodniu – od poniedziałku 
do soboty, nie mniej niż jeden raz w ciągu każdego dnia;  
- kosze uliczne na terenie gminy Bogatynia 2 razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek). 
2. Opróżniania i wywozu odpadów z 17 stacji „Psi Pakiet” obejmujących swoim zakresem: 

 Opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych z pojemników na zorganizowane wysypisko 
odpadów komunalnych z częstotliwością raz w tygodniu – wykaz pojemników i ich 
usytuowanie zawiera załącznik nr 2 do projektu umowy na część II stanowiący integralną 
część SIWZ. 

 Każdorazowe oczyszczanie miejsca wokół usytuowania pojemnika po jego opróżnieniu 
wraz z wywozem zebranych nieczystości w promieniu 2 metrów.  

 Założenie worka do zbiorczego pojemnika po każdorazowym opróżnieniu oraz 
uzupełnieniu dystrybutora w biodegradowalne worki w miarę potrzeb (worki zapewnia 
Zamawiający). 

 Wniesienie opłaty za przyjęcie i składowanie odpadów na zorganizowane wysypisko 
odpadów komunalnych.     
3. Opróżnianie i wywóz odpadów miejskich z koszy ulicznych i parkowych oraz opróżnianie  
i wywóz odpadów ze stacji „psi pakiet” winno być realizowane według wymagań określonych 
w „Planie gospodarki odpadami dla województwa dolnośląskiego 2016”. 
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych musi być wykonywana w sposób 
zgodny z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016., poz. 250 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów Dz. U. z 2017., poz. 19) oraz aktami prawa miejscowego 
regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

4.    Informacja dotycząca ofert częściowych i wariantowych 

4.1. Zamawiający podzielił zamówienia na dwie części: 
- część I - dotyczy wykonania stałych czynności obejmujących letnie i zimowe 
utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia; 
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- część II - dotyczy wykonania stałych czynności związanych z opróżnianiem  
i wywozem odpadów stałych z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji „Psi Pakiet” na 
terenie miasta i gminy Bogatynia. 
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa art. 67 ust. 1 
pkt 6 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa art.67 ust.1 pkt6 Ustawy.  

6. Informacja dotycząca: aukcji elektronicznej, umowy ramowej, ustanowienia 
dynamicznego systemu zakupów, zaliczki oraz wymagań o których mowa  
w art. 29 ust. 3a oraz 4 

6.1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
6.2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.   
6.3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
6.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia. 
6.5. Wykonawca jest obowiązany zatrudnić na umowę o pracę osoby wykonujące wszystkie 
czynności opisane w pkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązek ten 
dotyczy zarówno części pierwszej jak i drugiej przedmiotu zamówienia. 
Powyższy obowiązek ma również zastosowanie do podwykonawców.  
6.6. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań 
związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 

7. Informacja dotycząca powiązań między wykonawcami 
 
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp., zgodnie ze wzorem zawartym 
w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik Nr 3). Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2017r. poz.229. ze zm) grupę kapitałową - tworzą 
wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni 
przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 
Zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 1 ww. ustawy Przedsiębiorcą jest Przedsiębiorca  
w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także: 
a) osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niemająca osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi  
o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej; 
b) osoba fizyczna wykonująca zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub 
prowadząca działalność w ramach wykonywania takiego zawodu; 
c) osoba fizyczna, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4 u.o.k.k, nad co najmniej 
jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu 
przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania 
podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 u.o.k.k; 
d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 – na potrzeby przepisów dotyczących 
praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy 
konsumentów. 
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8.       Termin wykonania zamówienia 
8.1. Wymagany termin realizacji zamówienia dla części I i II od 1 stycznia 2018r.  
do 31 grudnia 2020r.  
8.2. W przypadku zawarcia umowy bądź umów po 1 stycznia 2018r. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do zmian w stosunku do projektu/ów umowy/umów, 
polegających na dostosowaniu ilości miesięcy:  
- letniego i zimowego utrzymania dróg ulic i chodników na terenie miasta  
i gminy Bogatynia dla części I oraz; 
- opróżniania i wywozu odpadów miejskich z koszy ulicznych i parkowych oraz 
opróżniania i wywozu odpadów ze stacji „Psi Pakiet” dla części II do faktycznych 
miesięcy kalendarzowych realizacji przedmiotu Zamówienia. 

 

9. Warunki udziału w postępowaniu  
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy wykażą, że nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1,4,5,6 i 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące: 
 
9.1. Zdolności technicznej i zawodowej  
Na potwierdzenie spełniania tych warunków Wykonawcy muszą wykazać, że: 
(warunek dotyczy części I postępowania) 
9.1.1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali (a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonują): 
- jedną usługę (zrealizowaną/realizowaną w ramach jednej umowy) zbliżoną do zakresu 
zamówienia polegającą na wykonaniu czynności związanych z letnim i zimowym 
utrzymaniem dróg, ulic i chodników o wartości nie mniejszej niż 7.500.000,00 zł brutto lub; 
- maksymalnie trzy usługi (zrealizowane/realizowane w ramach trzech umów) zbliżone do 
zakresu zamówienia polegające na wykonaniu czynności związanych z letnim i zimowym 
utrzymaniem dróg, ulic i chodników o wartości łącznej wszystkich trzech umów nie 
mniejszej niż 7.500.000,00 zł brutto. 
Uwaga: 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN 
należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na 
dzień zakończenia usługi (w przypadku usług rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż 
PLN). 
(warunek dotyczy części II postępowania) 
Na potwierdzenie spełniania tych warunków Wykonawcy muszą wykazać, że: 
9.1.1a. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali (a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonują): 
- jedną usługę (zrealizowaną/realizowaną w ramach jednej umowy) zbliżoną do zakresu 
zamówienia części II polegającą na wykonaniu czynności związanych z opróżnianiem  
i wywozem odpadów stałych z koszy ulicznych, parkowych lub gospodarstw domowych  
o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto; 
Uwaga: 
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku usług, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN 
należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na 
dzień zakończenia usługi (w przypadku usług rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż 
PLN). 
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(warunek dotyczy części I postępowania) 
9.1.2. Dysponują następującym sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do wykonania 
zamówienia: 

Rodzaj sprzętu Wymagana 

minimalna ilość 

Pojazd do patrolowania i kontroli wykonanych usług 1 szt. 

Zamiatarka na podwoziu samochodowym wyposażona w szczotki mechaniczne  

i urządzenia do bezpylnego zbierania zanieczyszczeń 
2 szt. 

Zamiatarka chodnikowa samojezdna 1 szt. 

Solarko – piaskarka z pługiem odśnieżnym z szerokością odpłużania min. 2,75m                                            3 szt. 

Samochód kryty bezpylny o ładowności min. 9m
3
                                                                       1 szt. 

Samochód skrzyniowy samowyładowczy o ładowności min. 9 ton      2 szt. 

Koparka lub koparko – ładowarka o pojemności łyżki min. 1,5m
3
 do załadunku 

śniegu i odpłużania dróg przy dużym śniegu  
1 szt. 

Ładowarka z pługiem odśnieżnym  1 szt. 

Odśnieżarka chodnikowa, wirnikowa 2 szt. 

Podnośnik 1 szt. 

Pojemniki na piasek o pojemności min. 0,8m
3 

78 szt. 

Uwaga! 
Niezależnie od spełnienia warunku dysponowania ilościami sprzętu o którym mowa 
wyżej, Wykonawca winien liczyć się z koniecznością dysponowania rezerwowym 
potencjałem technicznym umożliwiającym realizacje usługi na pełnym zakresie  
w zależności od występujących na przyjętym do wykonania rejonie warunków 
terenowych oraz małogabarytowym sprzętem wspomagającym, przystosowanym do 
pracy na drogach przebiegających w osiedlach mieszkaniowych, na których realizacje 
usługi utrudniać będą parkujące samochody. 
(warunek dotyczy części II postępowania) 
9.1.2a. Dysponują minimum dwoma samochodami skrzyniowymi samowyładowczymi  
o ładowności minimum 9 ton każdy niezbędnymi do wykonania zamówienia. 

 
(warunek dotyczy części I i II postępowania) 
9.1.3. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował bazą magazynowo -
transportową usytuowaną w granicach gminy Bogatynia lub w odległości nie większej niż 
60km od granicy gminy Bogatynia, na terenie do którego posiada tytuł prawny, wyposażoną  
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013r. 
poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości.  
(warunek dotyczy części I postępowania) 
9.2. Sytuacji ekonomicznej i finansowej  
9.2.1. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że posiadają 
dokument potwierdzający (np. polisę), że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych. 
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie 
obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty 
z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia 
postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia opublikowanego ogłoszenia  
o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający 
przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.              
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(warunek dotyczy części I i II postępowania) 
9.3. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej  
9.3.1. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, że posiada: 
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia  
o którym mowa w art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. 2017r. poz. 1289); 
b) wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 
ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach w zakresie transportu odpadów innych niż 
niebezpieczne chyba, że posiada ważną decyzję wydaną na podstawie przepisów 
dotychczasowych. 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 
złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ dla określonej części.  
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu na dzień składania ofert dla poszczególnej części w oparciu o informacje  
zawarte w złożonej ofercie wraz z załącznikami oraz złożonych innych oświadczeniach  
i dokumentach, złożonych przez Wykonawcę w trakcie postępowania, wg formuły 
spełnia/nie spełnia. 
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia 
w/w warunki.  
 

10. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawcy winni złożyć  
w postępowaniu. 
10.1. Wykonawcy wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z Formularzem ofertowym 
stanowiącym załącznik nr 1 lub 1a do niniejszej SIWZ, zobowiązani są złożyć 
następujące dokumenty: 
10.1.1. Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, według wzoru 
stanowiącego Załącznik Nr 2 i 2a do niniejszej SIWZ - w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 9 SIWZ oraz niepodleganiu 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 i art. 24 ust 5 pkt 1,4,5,6 i 8 Ustawy – dotyczy części 
I i II;  
10.1.2. Dowód wniesienia wadium – dotyczy części I i II; 
10.1.3.  Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie  
(np. konsorcja i spółki cywilne) oraz przypadku opisanego w pkt 14.7. SIWZ – dotyczy 
części I i II; 
10.1.4. Pisemne zobowiązanie  - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 
SIWZ, innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca, zgodnie z art. 22a Prawa zamówień 
publicznych, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zawierające w szczególności 
określenie: 
a) zakresu udostępnianych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 
zamówienia; 
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 
e) informacji o tym, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu 
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą; 
f) w przypadkach, gdy wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów - oświadczenie, że podmiot trzeci, który zobowiązał się do udostępnienia 
Wykonawcy swoich zasobów w celu wykazania się przez Wykonawcę zdolnością do 
realizacji zamówienia na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie 
ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia zasobów.  



 10 

Podmiot trzeci nie będzie ponosił solidarnej odpowiedzialności wówczas, gdy 
nieudostępnienie zasobów nie było przez niego zawinione, np. gdy Wykonawca realizował 
zamówienie przy udziale innych podmiotów udostępniających zasoby pomimo gotowości 
udostępnienia ich przez podmiot trzeci – dotyczy części I i II; 
10.1.5. Dokument poświadczający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy  
w przypadku gdy Wykonawca nie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy 
części I i II 
 
10.2. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, Wykonawcy, przekazują 
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23., zgodnie ze wzorem zawartym  
w niniejszej Specyfikacji (Załącznik Nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – dotyczy części I i II. 
 
10.3. Przed udzieleniem zamówienia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca, 
którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego następujących, aktualnych oświadczeń i dokumentów: 
 
10.3.1. Wykazu usług wykonanych wraz z dowodami, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 
usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były 
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli  
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.  
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej 
SIWZ – dotyczy części I i II. 
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje 
bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
 
10.3.2. Wykazu wyposażenia zakładu, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do 
dysponowania tymi zasobami. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 5 dla części I i załącznik nr 5a dla części II do niniejszej SIWZ. Wykaz musi 
zawierać wszystkie informacje  zawarte w tym załączniku – dotyczy części I i II. 
 
10.3.3. Dokumentu potwierdzającego (np. polisy), że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 złotych – dotyczy tylko 
części I. 
10.3.4. Oświadczenie o posiadanym wpisie do działalności regulowanej w zakresie 
odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodne z przedmiotem 
zamówienia dla danej części prowadzonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia 
wraz z podaniem nr rejestrowego zgodnie z załącznikiem nr 8 – dotyczy części I i II. 
10.3.5. Decyzję administracyjną – zezwolenie na transport odpadów, o której mowa  
w art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz.1987 ze zm.) 
lub wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 
ust.1 ww. ustawy o odpadach - dotyczy części I i II. 
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W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa ten z wykonawców 
składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za 
realizację prac objętych koncesją/zezwoleniem/licencją. 
 
10.3.6. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji właściwego organu  – dotyczy części I i II. 
 
10.3.7. Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 
Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 
takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w sprawie spłat tych należności. 
Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego 
za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym 
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. 
- zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ – dotyczy części I i II. 
 
10.3.8. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – dotyczy części I i II. 
 
10.3.9. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy – dotyczy części I i II. 
 
10.3.10. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 13, 14, 15 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,  
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – dotyczy części I i II. 
 
10.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b 
Ustawy Pzp określonych w pkt 9 SIWZ, polega na zdolnościach technicznych lub 
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach 
określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do 
tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 10.1 ppkt 10.1.1 w celu wstępnego 
potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu, przed udzieleniem zamówienia, na pisemne wezwanie Zamawiającego, 
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zobowiązany będzie do złożenia  
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego dokumentów dotyczących podmiotu 
trzeciego o których mowa pkt 10.3 ppkt 10.3.6. – 10.3.10. SIWZ.  
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UWAGA. 
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych  
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 
Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 
10.5. W stosunku do dokumentów i oświadczeń wymienionych w punkcie 10.1. – 10.4. 

Zamawiający stawia następujące wymogi formalne: 
10.5.1. Formularze stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ (formularz ofertowy,  formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, oświadczenia, wykazy) oraz wszelkie 
oświadczenia, zarówno Wykonawcy, jak i innych podmiotów, na których zdolnościach lub 
sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące 
podwykonawców, a także pełnomocnictwa, winny być złożone w formie oryginałów 
podpisanych przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy lub innego podmiotu. 
10.5.2. Pozostałe dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,  
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób 
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby 
poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). 
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie 
budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 
10.5.3.  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na 
język polski. 
10.5.4. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą SIWZ muszą zostać  
wypełnione przez Wykonawcę ściśle wg warunków i postanowień w nich zawartych . Miejsca 
wykropkowane przeznaczone do wypełnienia muszą zostać prawidłowo wypełnione.  
W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, 
wpisuje on w danym miejscu „nie dotyczy”. 
 
10.5.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu: 
1) o których mowa w ppkt 10.3.6., 10.3.7., 10.3.8., 10.3.9. i 10.3.10. niniejszej specyfikacji, 
składa dokument lub dokumenty wystawione w  kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 
c) rejestr albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany 
przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja 
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 15 i 21 oraz art. 24 ust. 5 
pkt 5 i 6 ustawy. 
10.5.6. Dokumenty, o których mowa w ppkt. 10.5.5. -1a) powinny być wystawione 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert , natomiast dokumenty 
wymienione w ppkt 10.5.5. -1b) i -1c), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert; 
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10.5.7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 10.5.5., 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ppkt. 10.5.6 stosuje się odpowiednio. 
10.5.8. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2016r., poz. 1126 ). 
10.6. Wymagania dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia: 
10.6.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego; 
2) zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty 
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich 
dokumentów; 
3) pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub Pełnomocnictwa podpisanego przez 
upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych przedsiębiorców i mieć formę 
pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty 
dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem; 
Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 
10.6.2. Każdy z nich musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1,4,5,6 i 8 ustawy. 
10.6.3. Podmioty występujące wspólnie w sumie spełniały wymagane warunki w zakresie  
zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 
10.6.4. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy Pzp) przez dwóch lub więcej 
Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: 
1) następujące dokumenty i oświadczenia:  

 oferta, 

 wykaz usług wykonanych wraz z dowodami,   

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych, 
podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego 
konsorcjum. 
2) następujące dokumenty i oświadczenia:  

 Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (Załącznik Nr 2 do SIWZ),  

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej;  

 zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego; 

 zaświadczenie właściwego oddziału zakładu Ubezpieczeń społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

 informacji z Krajowego Rejestru Karnego 

 oświadczenia Wykonawcy o których mowa w ppkt. 10.3.7; 
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; 
składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym, natomiast dokumenty:  
- wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli; 
- decyzję administracyjną – zezwolenie na transport odpadów; 
składa ten z uczestników który będzie realizował zamówienie w zakresie objętym tymi 
dokumentami. 
10.6.5. Jeżeli oferta konsorcjum zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
przed podpisaniem umowy będzie żądał Umowy regulującej współpracę podmiotów 
występujących wspólnie, która musi zawierać: 
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1) określenie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; 
2) określenie celu zawarcia umowy; 
3) zobowiązanie tych podmiotów do solidarnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy; 
4) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia obejmującego swoim zakresem 
realizację przedmiotu niniejszego zamówienia; 
5) określenia zakresu działania poszczególnych stron umowy; 
6) wskazanie pełnomocnika wraz z określeniem kompetencji do wykonywania określonych 
czynności ( np. podpisanie umowy, podpisanie faktur VAT itp.); 
7) określenie czasu trwania umowy, który nie może być krótszy niż okres realizacji 
zamówienia i na okres udzielonej gwarancji (o ile została udzielona); 
8) postanowienia określające, że wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody 
Zamawiającego. 
Umowa, o której mowa wyżej nie może zawierać postanowień, które są sprzeczne  
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

11. Informacje o sposobie porozumiewania się stron oraz przekazywaniu 
oświadczeń i dokumentów. 
11.1. W prowadzonym postępowaniu przekazywanie przez Wykonawców i Zamawiającego 
wszelkich oświadczeń, zawiadomień oraz informacji będzie odbywało się na piśmie: pocztą 
lub faksem. W sytuacji gdy Wykonawca nie posiada numeru faksu lub faks Wykonawcy jest 
uszkodzony dopuszcza się przekazywanie przez Zamawiającego zawiadomień do tego 
Wykonawcy (skany pism) za pomocą poczty elektronicznej. 
11.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą 
faksu lub warunkowo poczty elektronicznej uważać się będzie za złożone w terminie, jeżeli 
ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu wyznaczonego/określonego w ustawie. 
Na żądanie drugiej strony należy niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania faksu lub emaila. 
Wysłanie faksu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku przesłania dokumentów pocztą. 
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania 
otrzymały informację za pomocą faksu lub warunkowo poczty elektronicznej. 

12.   Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 
- Piotr Wysocki  – sprawy formalno – prawne   
 

13. Termin związania ofertą 

13.1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu wyznaczonego do 
składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z dniem otwarcia ofert. 
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin 
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem 
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż  60 dni. 
13.3. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem 
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.  
13.4. Jeżeli przedłużenie terminu związania oferta dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy 
tylko Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
13.5. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg 
terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.  

14. Opis sposobu przygotowania ofert 

14.1. Ofertę/y należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do 
pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 
14.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
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14.3. Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były trwale spięte  
(z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną 
część oferty). 
14.4. Zaleca się aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była 
parafowana i oznaczona kolejnymi numerami. 
14.5. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie  
i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. 
14.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił 
wzory w formie formularzy zamieszczonych w części II SIWZ, powinny być sporządzone 
zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 
14.7. Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę (y) 
upoważnioną (e) do reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru 
albo aktualnego zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, lub innego dokumentu poświadczającego 
uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.  
Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania 
oświadczeń woli w jego imieniu. 
W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być 
udokumentowane stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty  
w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.  
14.8. Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę  
w Formularzu oferty, musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona w PLN. 
14.9. Zaleca się złożenie oferty opakowanej w sposób uniemożliwiający przypadkowe jej 
otwarcie – przy zachowaniu poniższych zasad: 
14.9.1. Ofertę/y należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu 
(np. koperta) – każdą część w osobnej kopercie - zaadresowanym i opisanym wg 
treści: 

 

 

Nadawca: 

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)     CZEŚĆ ….. 

Adresat – Zamawiający: 
Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1 
59-920Bogatynia 
 

Oferta na: 

Część I – Wykonania stałych czynności obejmujących letnie i zimowe 
utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia 

lub  

Część II – Wykonania stałych czynności związanych z opróżnianiem  
i wywozem odpadów stałych z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji „Psi 

Pakiet” na terenie miasta i gminy Bogatynia 

 
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT  

27.12.2017r. godz. 12:30 
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UWAGA: 
W przypadku braku tych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
mogące wyniknąć z powodu ich braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym 
terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską - jej nie 
otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.  
14.10. Tajemnica przedsiębiorstwa: 
14.10.1. Jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16  kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), muszą być oznaczone 
klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić 
takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie) lub oprócz oryginału oferty 
dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa 
i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcą do wglądu. Każda 
zapisana strona kopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę 
podpisującą ofertę. 
14.10.2. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących 
tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje 
ich odtajnienie. 
14.11. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień jednak nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek  
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
Przedłużenie terminu składania ofert nie ma wpływu na bieg terminu składania wniosków  
o wyjaśnienie SIWZ. 
14.12. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części. Jeżeli Wykonawca złoży 
więcej niż jedną ofertę na którąś z części zostaną one wszystkie odrzucone. 
14.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
14.14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
14.15. Ofertę  stanowi wypełniony Formularz ofertowy z wypełnionymi załącznikami  
i wymaganymi dokumentami, zaświadczeniami i oświadczeniami, składanymi  
w poszczególnych etapach postępowania. 

15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 

15.1.  Miejsce oraz termin składania ofert  
15.1.1. Ofertę/y należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Daszyńskiego 1,  
Kancelaria - pokój nr 5. Termin składania ofert upływa 27.12.2017r., o godz. 11:00. 
15.1.2. Każdy Wykonawca składający ofertę może otrzymać od Zamawiającego 
potwierdzenie z numerem wpływu, jakim została oznakowana oferta. 
15.1.3. Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem 
polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym w pkt 
15.1.1. terminie, zostaną bezzwłocznie zwrócone Wykonawcy. Oferty przesłane faxem nie 
będą rozpatrywane. 
15.2. Zmiana i wycofanie oferty 
15.2.1. Wykonawca zgodnie z art. 84 ustawy może przed upływem terminu składania ofert 
zmienić lub wycofać ofertę; 
15.2.2. O wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 
Zamawiającego, przed wyznaczonym upływem terminu składania ofert. 
Wycofanie oferty jest skuteczne do terminu wyznaczonego do składania ofert 
15.2.3. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty należy złożyć w miejscu wskazanym  
w pkt.15.1.1. w formie zgodnej z opisem podanym w rozdziale 14 ppkt 14.9.1. niniejszej 
SIWZ  - oznaczając  kopertę odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, 
15.2.4. Do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo 
osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy. 
15.3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert  
15.3.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2017r., o godz. 12:30 w siedzibie 
Zamawiającego, ul. Daszyńskiego 1, pok. 12, I  piętro. 
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15.3.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert  
i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów 
wykonania zamówienia, okresów gwarancji.  
15.3.3. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po 
stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. 
Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 
15.3.4. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną 
dołączone do oferty. 

16. Opis sposobu obliczenia ceny  

16.1. Wykonawca podaje w Formularzu oferty dla części I całkowitą cenę ryczałtową za 
wykonanie całego przedmiotu zamówienia o którym mowa w pkt 3 ppkt I specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w złotych polskich w rozbiciu na wynagrodzenie brutto 
(łącznie z podatkiem  VAT), wysokość podatku VAT i wynagrodzenie netto. Powyższe 
wynagrodzenie dla części I składa się z: 
- wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie stałych czynności obejmujących letnie  
i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia;   
- wynagrodzenia ryczałtowego brutto za rozstawianie i zbieranie 78 plastikowych pojemników 
z piaskiem (w tym uzupełnianie ich w piach w miarę potrzeb) na terenie miasta i gminy 
Bogatynia przez cały okres realizacji umowy zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie 
oraz; 
- wynagrodzenia ryczałtowego brutto za zimowe utrzymanie dróg gruntowych (300.000m2)  
 
W celu prawidłowego ustalenia całkowitej ceny ryczałtowej dla części I należy 
wypełnić załącznik nr 10 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza dokonywania 
jakichkolwiek zmian w załączniku nr 10 do SIWZ. Cena jednostkowa jednego metra 
kwadratowego dla letniego lub zimowego utrzymania zakresu przedmiotu zamówienia 
winna być wyliczona z uwzględnieniem standardu i kategorii utrzymania oraz 
krotności. 
16.2. Wykonawca podaje w Formularzu oferty dla części II całkowitą cenę ryczałtową za 
wykonanie całego przedmiotu zamówienia o którym mowa w pkt 3 ppkt II specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (oraz miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto za 
czynności opisane powyżej) w złotych polskich w rozbiciu na wynagrodzenie brutto (łącznie  
z podatkiem  VAT), wysokość podatku VAT i wynagrodzenie netto. 
16.3. W całkowitej i miesięcznych cenach ryczałtowych letniego i zimowego utrzymania dróg, 
ulic i chodników, cenie ryczałtowej za rozstawianie i zbieranie 78 plastikowych pojemników  
z piaskiem (w tym uzupełnianie ich w piach w miarę potrzeb) na terenie miasta i gminy 
Bogatynia przez cały okres realizacji umowy oraz ryczałtowej cenie za zimowe utrzymanie 
dróg gruntowych (300.000m2) należy uwzględnić wszystkie koszty mogące powstać w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia, w tym min.: 
- koszty zużycia energii i wody; 
- koszty transportu, przyjęcia i składowania zanieczyszczeń (tj. piasku, liści, śniegu, błota 
pośniegowego itp.) na zorganizowane wysypisko; 
- koszty związane z wykorzystaniem materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich 
przedmiotów niezbędnych do wykonania zamówienia; 
- koszty związane z utrzymaniem w sprawności sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy; 
- koszty utrzymania bazy i wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia.  
16.4. W całkowitej i miesięcznej cenie ryczałtowej za czynności związane z opróżnianiem  
i wywozem odpadów stałych z 369 szt. koszy ulicznych i parkowych oraz 17 szt. stacji „Psi 
Pakiet” na terenie miasta i gminy Bogatynia należy uwzględnić wszystkie koszty mogące 
powstać w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym min.: 
 - koszty zużycia energii i wody; 
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- koszty transportu, przyjęcia i składowania zanieczyszczeń (np. odpadów komunalnych) na 
zorganizowane wysypisko; 
- koszty związane z wykorzystaniem materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich 
przedmiotów niezbędnych do wykonania zamówienia; 
- koszty związane z utrzymaniem w sprawności sprzętu i urządzeń niezbędnych do realizacji 
przedmiotu umowy; 
- koszty wydzierżawienia, wymiany, opróżniania, bieżących napraw i konserwacji zużytych 
koszy ulicznych i parkowych i wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia.  
16.5. Ryczałtowe ceny ofertowa są cenami ryczałtowymi: stałymi, jednoznacznymi  
i ostatecznymi. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art. 632 określa ten 
rodzaj wynagrodzenia następująco: 
„Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może 
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć rozmiarów lub kosztów tych prac.” 
16.6. Ceny ofert muszą być wyliczone z dokładnością do jednego grosza (do dwóch miejsc 
po przecinku).   
16.7. Zaoferowane ceny ryczałtowe za wykonanie przedmiotu zamówienia będą niezmienne 
do końca trwania umowy na realizację zadania, za wyjątkiem waloryzacji o której mowa niżej 
oraz sytuacji opisanej w ppkt 16.10. 
16.8. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny ulegną waloryzacji. Waloryzacja zostanie 
dokonana dwukrotnie tj. po 1 stycznia 2019r. oraz po 1 stycznia 2020r. 
16.9. Podstawą waloryzacji będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze 
Polskim za rok poprzedni.  
16.10. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzeń ryczałtowych brutto Wykonawcy  
w sytuacji, gdy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku ceny 
przedmiotu umowy zostaną odpowiednio zmienione (bez zmiany wartości netto). 

Pod pojęciem ceny ofertowej brutto należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 
ustawy i ust 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (t. jedn. 
Dz. U. z 2017r., poz. 1830) tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący 
jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę;”. W tak rozumianej cenie, 
uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów towar/usługa podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz 
podatkiem akcyzowym. 
UWAGA: 
Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1  
z 2005r., poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest,  
że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby 
i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych  
w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady 
Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej". 
Zamawiający informuje, iż wytworzone odpady podczas realizacji przedmiotu 
zamówienia stają się własnością Wykonawcy, który winien powstałe odpady 
zagospodarować we własnym zakresie. Wytworzone odpady mają być na koszt 
wykonawcy transportowane i poddane odzyskowi lub utylizacji w miejscach do tego 
przeznaczonych (zgodnie z przepisami), co winno być potwierdzone stosownymi 
dokumentami. 
Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany będzie przedstawić dokumenty  
potwierdzające poddanie odzyskowi lub utylizacji odpadów np. dokument 
potwierdzający przyjęcie odpadów do wybranej przez Wykonawcę instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych wskazanych w „Planie gospodarki odpadami 
dla województwa dolnośląskiego 2016”, dokument potwierdzający przyjęcie odpadów 
nadających się do ponownego wbudowania itp. 
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17. Informacje dotyczące walut obcych w jakich mogą być prowadzone 
rozliczenia między stronami 
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia 
odbywać będą się w złotych polskich.  

 

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze 
oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny 
18.1. Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, Zamawiający 
dokona oceny ofert - wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria 
wyboru:  
1. Cena ofertowa brutto (Kc)  
- waga 60 (pkt) 
2. Zaoferowane warunki płatności (Kp)  
– waga 40 (pkt) 

Łączna suma punktów dla (Po) badanej oferty określona jest wzorem: 

 

Po= PKc + PKp 

 

W zakresie w/w kryteriów – oferta Wykonawcy może uzyskać maksymalnie 100 pkt.  
18.2. Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad: 
18.2.1. Ocena punktowa kryterium cena ofertowa brutto (Kc) dokonana zostanie zgodnie  
z formułą: 

 
(Cn) 

PKc  =            --------------      X   60 (pkt) 
(Cb) 

gdzie: 

PKc  - liczba punktów przyznanych badanej ofercie w ramach tego kryterium 

Cn  - najniższa z oferowanych cen brutto 

Cb - cena brutto badanej oferty 

 
W zakresie kryterium (cena ofertowa brutto Kc) oferta może uzyskać maksymalnie 60 
punktów.  
 
18.2.2. Ocena punktowa kryterium zaoferowany warunki płatności (Kp) dokonana zostanie 
zgodnie z opisanymi zasadami: 
Liczba punktów w tym kryterium będzie przyznawana dla badanej oferty na podstawie 
zadeklarowanej w ofercie przez Wykonawcę płatności co miesiąc lub co dwa miesiące, 
oznacza to, że Wykonawca za swoje usługi będzie miał płacone co miesiąc lub co dwa 
miesiące w zależności jaki termin zadeklaruje. 
Liczba punktów w tym kryterium przyznana będzie dla każdej oferty według następującej 
zasady: 
1. Za zaoferowanie przez Wykonawcę w formularzu oferty płatności comiesięcznej 
Zamawiający przyzna ofercie badanej –  20pkt; 
2. Za zaoferowanie przez Wykonawcę w formularzu oferty płatności co dwa miesiące 
Zamawiający przyzna ofercie badanej – 40pkt; 
 
Uwaga. 
W przypadku zadeklarowania płatności powyżej dwóch miesięcy dla celów oceny ofert 
Zamawiający przyzna maksymalnie 40 punktów.  
Nie zaoferowanie (pozostawienie w formularzu oferty pustego miejsca) płatności 
miesięcznej lub co dwa miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty przez 
Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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W zakresie kryterium - Zaoferowane warunki płatności (Kp) oferta może uzyskać 
maksymalnie 40 punktów.  
 
18.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona 
najwyżej w oparciu o podane kryteria wyboru (uzyskała największą ilość punktów).  

18.4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród 
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. 

18.5. Powyższy opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty 
najkorzystniejszej dotyczy zarówno części I i II.  
 

19. Wymagania dotyczące wadium    

19.1. Wysokość wadium 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego na każdą część osobno do dnia  
i godziny wyznaczonych w SIWZ jako termin do składania ofert w wysokości:  
- cześć I - 46.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści sześć tysięcy); 
- część II -  2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące). 
19.2. Forma wadium 
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
19.2.1. Pieniądzu - 
Przelewem na podany niżej rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.  
Wadium wnoszone w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie 
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający informuje Wykonawców o konieczności złożenia 
dyspozycji z odpowiednim wyprzedzeniem. 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddz. Bogatynia w Bogatyni,  
ul. II Armii WP nr 1 

numer konta bankowego: 21 1020 2137 0000 9902 0118 2005 
z oznaczeniem:  

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:  

 
Część I 

Wykonanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic  
i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia 

 
lub 

 
Część II  

Wykonanie stałych czynności związanych z opróżnianiem  
i wywozem odpadów stałych z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji „Psi Pakiet” na 

terenie miasta i gminy Bogatynia 
 
19.2.2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -
kredytowej, z tym  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
19.2.3. Gwarancjach bankowych; 
19.2.4. Gwarancjach ubezpieczeniowych; 
19.2.5. Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  
(t. jedn. Dz. U. z 2016 poz. 359 ze zm.). 
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19.3. Oryginał poręczenia lub gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej należy przesłać/złożyć 
do Zamawiającego wraz z ofertą umieszczając w osobnej kopercie wewnątrz oferty  
z zaznaczeniem ”Oryginał wadium przetargowego” w terminie określonym na składanie 
ofert, natomiast kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę „za zgodność  
z oryginałem” należy dołączyć jako dokument do oferty. 
19.4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji i/lub poręczenia, 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać m.in. następujące 
elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku, spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, ubezpieczyciela, podmiotu, o którym mowa w pkt 19.2.5) 
lub instytucji ubezpieczeniowej, udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz 
wskazanie ich siedzib, 

2) dokładne przytoczenie nazwy (przedmiotu) niniejszego postępowania nadanej przez 
Zamawiającego, 

3) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub 
poręczeniem, 

4) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, 

5) termin ważności gwarancji i/lub poręczenia, 

6) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego 
zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta 
(Zamawiającego), zawierające oświadczenie, iż: 

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

b) Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

- odmówił podpisania Umowy na warunkach określonych w ofercie, 

- nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

c) zawarcie Umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

19.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi 
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności o których 
mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o który mowa w art. 25a ust.1., pełnomocnictw lub nie 
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co spowodowało 
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 
19.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 
została wybrana: 
19.6.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 
19.6.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli było 
żądane; 
19.6.3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
19.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze 
najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
19.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wadium zostanie 
zwrócone niezwłocznie po zawarciu umowy i wniesieniu zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, jeżeli było żądane. 
19.9. Wadium niezwłocznie zostanie zwrócone na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 
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19.10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza. 
19.11. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone z odsetkami wynikającymi  
z rachunku bieżącego Zamawiającego i pomniejszone zostanie o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 
19.12. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje 
odrzucenie oferty Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy. 
 

20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz 
zabezpieczenia zaliczki. 
 

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom  

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Zgodnie z przepisami Działu VI Rozdział 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:  
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub 
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
2. 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.  
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu w terminie: 
- 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia — jeżeli została przesłana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
albo 

- 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia – jeżeli została przesłana w inny sposób; 

- lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie 
internetowej (jeśli dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub/i specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia).  

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
5. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes  
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemne albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. Zamawiający lub odwołujący, może zgłosić opozycję przeciw 
przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy Izby.  
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6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego 
właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.  
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  
w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 
2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 
Zasady i terminy wnoszenia i rozpatrywania odwołań oraz skarg zostały szczegółowo 
określone w dziale VI ustawy.  

W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także przepisy Wykonawcze wydane na 
podstawie artykułu 198 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:  
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu 
postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 964);  
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości  
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu 
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010r., Nr 41, poz. 238). 

 

22. Pozostałe informacje 

22.1. Jawność ofert a tajemnica przedsiębiorstwa: 
22.1.1. Oferty, z zastrzeżeniem pkt 22.1.2, są jawne od chwili ich otwarcia. 
22.1.2. Nie podlegają udostępnieniu informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później 
niż w terminie składania ofert  zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że 
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu 
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.  
22.2. Protokół wraz z załącznikami jest jawny z tym, że załączniki do protokołu udostępnia 
się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 
22.3. Wyjaśnienia treści oferty i oczywiste omyłki w tekście oferty: 
22.3.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa  
w art. 24 ust.1 pkt 23, istniejących między przedsiębiorcami; 
22.3.2. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Stronami negocjacji dotyczących treści 
złożonej oferty oraz dokonywanie w niej jakichkolwiek zmian, z zastrzeżeniem pkt 22.3.4; 
22.3.3.  W przypadku, gdy zaoferowana cena oferty wydawać się będzie rażąco niska  
w stosunku do przedmiotu zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do 
możliwości wykonania zamówienia  a w szczególności będzie niższa o co najmniej 30% od 
wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, lub średniej 
arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy  
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających 
wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, 
spoczywa na Wykonawcy. 
22.3.4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian 
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
(art. 87 ust.2 ustawy PZP) 
22.4. Uzupełnienie oferty: 
22.4.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust. 1. 
 
 
  

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1118
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1118
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1119
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1119
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=1119
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22.4.2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  
o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 
wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu 
lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone 
uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych 
oświadczeń lub dokumentów. 
22.4.3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia w formie jednolitego dokumentu, o którym 
mowa w art. 25a ust. 2, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,  
o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia 
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
postępowania. 
22.4.5. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
22.4.6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 
publicznych.  
22.5. Wybór Wykonawcy: 
22.5.1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:  
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo 
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, 
którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca 
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy 
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 
punktację,  
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia ofert, 
4) unieważnieniu postępowania, 
– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
22.5.2. W zawiadomieniu skierowanym do wybranego wykonawcy  Zamawiający poinformuje 
Wykonawcę o miejscu i terminie podpisania umowy. Termin ten nie będzie dotrzymany  
w przypadku wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego. 
 
22.6  Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: 
22.6.1.Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy zobowiązany będzie do dostarczenia 
Zamawiającemu: 
1) dokumentów w zakresie bazy magazynowo - transportowej tj.: 
a) kserokopii dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa do nieruchomości, na której 
zlokalizowana jest baza magazynowo – transportowa; 
b) dokumentu potwierdzającego odpowiednie usytuowanie i wyposażenie przedmiotowej 
bazy,  
c)  dokumentu z którego będzie wynikać dysponowanie punktem bieżącej konserwacji  
i naprawy pojazdów – dotyczy części I i II. 
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy  dokumentów wymienionych w ppkt 22.6.1. Zamawiający 
nie wyrazi zgody na podpisanie umowy w wyznaczonym terminie i wyznaczy dodatkowy 
termin na dostarczenie dokumentów i podpisanie umowy.  
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22.6.2. W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie 
zamówienia publicznego dostarczenia  umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  
 
22.6.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie stawi się na podpisanie 
umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu, 
Zamawiający może uznać, że Wykonawca uchyla się od podpisania umowy, chyba, że 
Wykonawca poinformuje Zamawiającego (na zasadach określonych w niniejszej SIWZ 
dla porozumiewania się stron) przed jego upływem o uzasadnionej niemożności 
stawienia się w wyznaczonym terminie i zaproponuje  wyznaczenie nowego terminu. 

 
22.7.  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 
22.7.1. Termin wykonania przedmiotu umowy/ów może ulec zmianie w razie wystąpienia 
przypadków wynikających z: 
1. Zawarcia umowy bądź umów po 1 stycznia 2017r. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do zmian w stosunku do projektu umowy/ów polegających na dostosowaniu 
ilości miesięcy:  
- letniego i zimowego utrzymania dróg ulic i chodników na terenie miasta  
i gminy Bogatynia dla części I oraz; 
- opróżniania i wywozu odpadów miejskich z koszy ulicznych  
i parkowych oraz opróżniania i wywozu odpadów ze stacji „Psi Pakiet” dla części II 
do faktycznych miesięcy kalendarzowych realizacji przedmiotu Zamówienia. 
2. Zmiany (zmniejszenie lub zwiększenie) częstotliwości wykonywania zakresu prac 
określonego w pkt 3 SIWZ dla części I, jak również zmniejszenie samego zakresu o ulice 
które zostaną przekazane pod władanie nowego zarządcy drogi lub też wystąpienia sytuacji 
nieprzewidzianych okoliczności, tj. np. klęski żywiołowe, które zniszczą istniejącą 
infrastrukturę co spowoduje brak możliwości oczyszczania drogi w danym standardzie. 
Sytuacje o których mowa w ppkt 1 i 2 będą powodowały zmiany miesięcznego 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy przy zachowaniu cen jednostkowych. 
3. Wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności; 
W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa powyżej Strony ustalą nowe terminy 
wykonania przedmiotu umowy oraz w przypadkach o których mowa w ppkt 1 i 2 dostosują 
wynagrodzenie do faktycznie wykonanej usługi przy zachowaniu cen jednostkowych  
i wprowadzą je pisemnym aneksem do umowy. 
22.7.2. Zmiana ceny w przypadku: 
1)  wystąpienia urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 
W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, dopuszcza się  podpisanie aneksu do 
umowy, regulującego wysokość podatku VAT i w konsekwencji zmianę części 
wynagrodzenia umownego. Zmiany o których mowa wyżej, będą obowiązywały od momentu 
wejścia w życie zmian dotyczących zmienionej stawki podatku VAT. 
2) Zamawiający przewiduje waloryzację zaoferowanych przez Wykonawcę cen  
o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim za rok poprzedni. Waloryzacja 
zostanie dokonana dwukrotnie tj. po 1 stycznia 2019r. oraz po 1 stycznia 2020r. 
Strona wnioskująca o zmianę umowy, każdorazowo przedkłada drugiej stronie pisemne 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany do umowy. 
3) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2012r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
4) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 
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Część II                 Załącznik nr 1 
 
Formularz ofertowy wraz z załącznikami               

 
Dotyczy części I 

 
O F E R T A 

 
                                                           Zamawiający 

   Gmina Bogatynia   
  ul. Daszyńskiego 1 

            59-920 Bogatynia 

 
Nazwa Wykonawcy/Lidera ....................................................................................................................... 

 
ulica ................................................................. nr domu ...................... kod .............................. 
 
miejscowość .................................................... powiat ................................................................ 
 
województwo ............................................................... 
 
tel. ............................................., fax. ................................................................... 
 
e - mail: …………………………………………………………. 
 
NIP ....................................,  REGON ..................................................., 

 
zarejestrowana(y) w / wpisany do …………………………………………………………………… 

pod nr……………………………………. 

kapitał zakładowy: …………………………zł. *   

* dotyczy spółek kapitałowych 

Pozostali uczestnicy podmiotu występującego wspólnie*: 

Nazwa Partnera......................................................................................................................... 
   
ulica ................... nr domu .....................kod ............... 
 
miejscowość ..................................... powiat .............................. 
 
województwo ........................................................ 
 
tel. ............................., fax. ........................................... 
 
NIP ....................................,  REGON .................................., 
 
zarejestrowana(y) w / wpisany do …………………………………………………………………… 

pod nr……………………………………. 

kapitał zakładowy: …………………………zł. *   

 

* dotyczy spółek kapitałowych 

* W przypadku gdy Wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne występuje jako samodzielny podmiot należy wpisać 

„nie dotyczy”   
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Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 222-462667 w dniu 18.11.2017r. oraz na stronie 
internetowej Zamawiającego składam/my ofertę na część I na zadanie pn.: „Wykonanie 
stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic  
i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia”, za:  
 
całkowitą ryczałtowa cenę brutto w wysokości – .......................... zł    
(słownie zł. ............................................................................................................) 
w tym : 
- cena netto .......................zł. (słownie złotych: ..................................................................)                  
 
- podatek VAT wg stawki ......... % co stanowi kwotę .................... zł  
 
(słownie złotych: ...................................................................................................................) 
 
Całkowita ryczałtowa cena brutto składa się z: 
 
1) ceny ryczałtowej brutto za wykonanie czynności określonych w załączniku nr 10 do SIWZ  
w wysokości ……………………… zł; 
 
2) ceny ryczałtowej brutto za rozstawianie i zbieranie 78 plastikowych pojemników  
z piaskiem (w tym uzupełnianie ich w piach w miarę potrzeb) na terenie miasta i gminy 
Bogatynia przez cały okres realizacji umowy w wysokości ……………………… zł. 
 
3) ceny ryczałtowej brutto za zimowe utrzymanie dróg gruntowych (300.000m2)  
w wysokości ……………………… zł; 
w tym: 
- ceny ryczałtowej brutto za 1m2 zimowego utrzymania dróg gruntowych w wysokości 
……………………… zł. 
 

Zaoferowane warunki płatności – KRYTERIUM OCENY OFERT: 
 
Oświadczamy, że wynagrodzenie za wykonanie stałych czynności obejmujących letnie  
i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia, 
będzie nam płacone co ………………………. (miesiąc lub dwa miesiące). 
                                                          (należy wpisać właściwe) 

   
Uwaga. 
W przypadku zadeklarowania płatności powyżej dwóch miesięcy dla celów oceny ofert 
Zamawiający przyzna maksymalnie 40 punktów.  
Nie zaoferowanie (pozostawienie w formularzu oferty pustego miejsca) płatności 
miesięcznej lub co dwa miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty przez 
Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Oświadczam (my), że:  

1. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 
2020r.  

2. Do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
upoważnieni zostali na podstawie pełnomocnictwa (w załączeniu)1: 

1.__________________________________________________ 
                   (imię i nazwisko, stanowisko) 

 
2.__________________________________________________ 
 
 1/  Należy wypełnić w przypadku, ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, tj. osoby, której 
upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z dokumentów Wykonawcy załączonych do oferty. 

http://www.uzp.gov.pl/ogloszenie_bony/#1
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3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu 
składania ofert.  

4. Dysponuje – dysponujemy (x) następującym systemem łączności 
………………………………………… zapewniającym całodobowy kontakt z Zamawiającym, 
Strażą Miejską, Policją oraz Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w miejscu oraz 
będziemy prowadzić analizę prognoz meteorologicznych dla miasta i gminy Bogatynia  
w okresie obowiązywania umowy.   
5. Posiadam - posiadamy (x) bazę magazynową – transportową usytuowaną  na terenie 
Miasta i Gminy Bogatynia w ………………………………. przy ul. …………………… lub 
usytuowaną w …………………………………………………………………. (należy podać 
dokładny adres) w odległości nie większej niż 60km od granicy gminy i  miasta Bogatynia. 
Baza magazynowo – transportowa usytuowana jest na terenie, do którego posiadamy tytuł 
prawny.  
6. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 
 zamówienia: 

a) wykonanie ............................................................................................................. 

wartość lub procentowy udział ………………………………………………………….. 

nazwa i adres firmy   .…………………………………………………………………... . 

b) wykonanie ............................................................................................................. 

wartość lub procentowy udział ………………………………………………………….. 

nazwa i adres firmy   .………………………………………………………………….....  

(należy podać zakres prac, wartość lub procentowy udział w realizacji całości zamówienia, którą 
będzie wykonywał podwykonawca oraz nazwę i adres podwykonawcy) 

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia. 

* Niepotrzebne skreślić 

(Zamawiający nie czyni żadnych zastrzeżeń do zakresu części zamówienia 
powierzanego Podwykonawcom; jednak brak wskazania części zamówienia oraz 
nazwy i adresu firmy wg pkt 6 może być podstawą do nie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy z Podwykonawcą). 

7. * Podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na  
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b  tej ustawy. 

a) nazwa (firma) podmiotu: .............................................................................................. 

*  nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

* Niepotrzebne skreślić 

8.  Wadium w kwocie .................... zł zostało wniesione w dniu ..................... w formie 
............................................................ 
8.1. Informujemy, że zwrot wadium wniesionego w pieniądzu powinien nastąpić przelewem 
na konto bankowe  nr:   
 
................................................................................................................................................... 
(w przypadku braku informacji o numerze rachunku bankowego, na który zamawiający zwraca 
wadium wniesione w pieniądzu, wadium zostanie zwrócone na ten rachunek bankowy, z którego 
zostało wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego) 
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9. Oświadczam, że przed podpisaniem umowy, dostarczę Zamawiającemu dokument 
potwierdzający dysponowaniem terenem umożliwiającym założenie bazy technicznej dla 
pracowników, sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie 
gminy Bogatynia. 

10. Oświadczamy, że złożona oferta  

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

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

 

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

   
 

11. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że: 
 

żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania: 

 

Lp. Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji 

Numery stron w ofercie  

od do 

 

   

     

     

 
Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: 
………………………………………………………………………………. 

 

12. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło 
do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium  przepada. 
13. Zatrudniam (zatrudnię) na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujące wszystkie 
czynności opisane w pkt 3 ppkt I specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązek 
ten dotyczy również podwykonawców, zgodnie z wymogiem zawartym w ppkt. 6.5. SIWZ. 
14. Jesteśmy ………………………. Przedsiębiorstwem. 
                                  (mikro, małym lub średnim) 
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Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów: 
(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę) : 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 
4. .......................................... 
5. .......................................... 
6. .......................................... 
7. .......................................... 
8. .......................................... 
9. .......................................... 
10. .......................................... 

Oferta składa się z .......... ponumerowanych stron. 
 
 

                                                                   Podpisano ................................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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Część II                Załącznik nr 1a 
 
Formularz ofertowy wraz z załącznikami               

 
Dotyczy części II 

 
O F E R T A 

 
                                                           Zamawiający 

   Gmina Bogatynia   
  ul. Daszyńskiego 1 

            59-920 Bogatynia 

 
Nazwa Wykonawcy/Lidera ....................................................................................................................... 

 
ulica ................................................................. nr domu ...................... kod .............................. 
 
miejscowość .................................................... powiat ................................................................ 
 
województwo ............................................................... 
 
tel. ............................................., fax. ................................................................... 
 
e - mail: …………………………………………………………. 
 
NIP ....................................,  REGON ..................................................., 

 
zarejestrowana(y) w / wpisany do …………………………………………………………………… 

pod nr……………………………………. 

kapitał zakładowy: …………………………zł. *   

* dotyczy spółek kapitałowych 

Pozostali uczestnicy podmiotu występującego wspólnie*: 

Nazwa Partnera......................................................................................................................... 
   
ulica ................... nr domu .....................kod ............... 
 
miejscowość ..................................... powiat .............................. 
 
województwo ........................................................ 
 
tel. ............................., fax. ........................................... 
 
NIP ....................................,  REGON .................................., 
 
zarejestrowana(y) w / wpisany do …………………………………………………………………… 

pod nr……………………………………. 

kapitał zakładowy: …………………………zł. *   

 

* dotyczy spółek kapitałowych 

* W przypadku gdy Wykonawca w postępowaniu o zamówienie publiczne występuje jako samodzielny podmiot należy wpisać 

„nie dotyczy”   
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Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2017/S 222-462667 w dniu 18.11.2017r. oraz na stronie 
internetowej Zamawiającego składam/my ofertę na część II na zadanie pn.: „Wykonanie 
stałych czynności związanych z opróżnianiem i wywozem odpadów stałych z koszy 
ulicznych i parkowych oraz stacji „Psi Pakiet” na terenie miasta  
i gminy Bogatynia”, za:  
 
całkowitą ryczałtowa cenę brutto w wysokości – .......................... zł    
(słownie zł. ............................................................................................................) 
w tym : 
- cena netto .......................zł. (słownie złotych: ..................................................................)                  
- podatek VAT wg stawki ......... % co stanowi kwotę .................... zł  
(słownie złotych: ...................................................................................................................) 
 
w tym: 
- miesięcznej ceny ryczałtowej brutto za opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych  
z 369 szt. koszy ulicznych i parkowych oraz miesięcznej ceny ryczałtowej brutto za 
opróżnianie i wywóz odpadów z 17 szt. stacji „Psi Pakiet”, zlokalizowanych na terenie miasta 
i gminy Bogatynia w wysokości ……………………… zł. 

Zaoferowane warunki płatności – KRYTERIUM OCENY OFERT: 
Oświadczamy, że wynagrodzenie za wykonanie stałych czynności obejmujących letnie  
i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia, 
będzie nam płacone co ………………………. (miesiąc lub dwa miesiące). 
                                                          (należy wpisać właściwe) 

Uwaga. 
W przypadku zadeklarowania płatności powyżej dwóch miesięcy dla celów oceny ofert 
Zamawiający przyzna maksymalnie 40 punktów.  
Nie zaoferowanie (pozostawienie w formularzu oferty pustego miejsca) płatności 
miesięcznej lub co dwa miesiące skutkować będzie odrzuceniem oferty przez 
Zamawiającego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Oświadczam (my), że:  

1. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 
2020r.  

2. Do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
upoważnieni zostali na podstawie pełnomocnictwa (w załączeniu)1: 

1.__________________________________________________ 
                   (imię i nazwisko, stanowisko) 

2.__________________________________________________ 
 
 1/  Należy wypełnić w przypadku, ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy, tj. osoby, której 
upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z dokumentów Wykonawcy załączonych do oferty. 

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu 
składania ofert.  

4. Dysponuje – dysponujemy (x) następującym systemem łączności 
………………………………………… zapewniającym całodobowy kontakt z Zamawiającym, 
Strażą Miejską, Policją oraz Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w miejscu oraz 
będziemy prowadzić analizę prognoz meteorologicznych dla miasta i gminy Bogatynia  
w okresie obowiązywania umowy.   
5. Posiadam - posiadamy (x) bazę magazynową – transportową usytuowaną  na terenie 
Miasta i Gminy Bogatynia w ………………………………. przy ul. …………………… lub 
usytuowaną w …………………………………………………………………. (należy podać 
dokładny adres) w odległości nie większej niż 60km od granicy gminy i  miasta Bogatynia. 
Baza magazynowo – transportowa usytuowana jest na terenie, do którego posiadamy tytuł 
prawny.  
 

http://www.uzp.gov.pl/ogloszenie_bony/#1
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6. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informujemy, że: 

*  zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 
 zamówienia: 

a) wykonanie ............................................................................................................. 

wartość lub procentowy udział ………………………………………………………….. 

nazwa i adres firmy   .…………………………………………………………………... . 

b) wykonanie ............................................................................................................. 

wartość lub procentowy udział ………………………………………………………….. 

nazwa i adres firmy   .………………………………………………………………….....  

(należy podać zakres prac, wartość lub procentowy udział w realizacji całości zamówienia, którą 
będzie wykonywał podwykonawca oraz nazwę i adres podwykonawcy) 

*  nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom  wykonania części zamówienia. 

* Niepotrzebne skreślić 

(Zamawiający nie czyni żadnych zastrzeżeń do zakresu części zamówienia 
powierzanego Podwykonawcom; jednak brak wskazania części zamówienia oraz 
nazwy i adresu firmy wg pkt 6 może być podstawą do nie wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy z Podwykonawcą). 

7. * Podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na  
zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b  tej ustawy. 

a) nazwa (firma) podmiotu: .............................................................................................. 

*  nie powołujemy się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

* Niepotrzebne skreślić 

8.  Wadium w kwocie .................... zł zostało wniesione w dniu ..................... w formie 
............................................................ 
8.1. Informujemy, że zwrot wadium wniesionego w pieniądzu powinien nastąpić przelewem 
na konto bankowe  nr:   
................................................................................................................................................... 
(w przypadku braku informacji o numerze rachunku bankowego, na który zamawiający zwraca 
wadium wniesione w pieniądzu, wadium zostanie zwrócone na ten rachunek bankowy, z którego 
zostało wpłacone przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego) 

9. Oświadczam, że przed podpisaniem umowy, dostarczę Zamawiającemu dokument 
potwierdzający dysponowaniem terenem umożliwiającym założenie bazy technicznej dla 
pracowników, sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie 
gminy Bogatynia. 
10. Oświadczamy, że złożona oferta  
 

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

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

 

Lp. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi Wartość bez kwoty podatku 
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11. Oświadczamy na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, że: 
 

żadna z informacji zawartych w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

 

wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  
i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnione, w szczególności innym 
uczestnikom postępowania: 

 

Lp. Oznaczeniu rodzaju (nazwy) informacji 

Numery stron w ofercie  

od do 

 

   

     

     

 
Uzasadnienia zastrzeżenia dokumentów: 
………………………………………………………………………………. 

12. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 
zaakceptowany i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru 
naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło 
do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium  przepada. 
13. Zatrudniam (zatrudnię) na umowę o pracę wszystkie osoby wykonujące wszystkie 
czynności opisane w pkt 3 ppkt I specyfikacji istotnych warunków zamówienia, obowiązek 
ten dotyczy również podwykonawców, zgodnie z wymogiem zawartym w ppkt. 6.5. SIWZ. 
14. Jesteśmy ………………………. Przedsiębiorstwem. 
                                  (mikro, małym lub średnim) 

Niniejsza oferta składa się z następujących dokumentów: 
(Należy wymienić wszystkie dokumenty składające się na ofertę) : 

1. .......................................... 
2. .......................................... 
3. .......................................... 
4. .......................................... 
5. .......................................... 
6. .......................................... 
7. .......................................... 
8. .......................................... 
9. .......................................... 
10. .......................................... 

Oferta składa się z .......... ponumerowanych stron. 
 
 

                                                                   Podpisano ................................................................. 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 2 

Dotyczy części I  
 

 
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

 

 

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

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia

1
. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia

2
 w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej: 
Numer ogłoszenia w Dz. U. S: 2017/S 222 - 462667 data 18.11.2017r. 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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

Tożsamość zamawiającego
3
 Odpowiedź: 

Nazwa:  Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1,  
59-920 Bogatynia 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 
Usługi 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia
4
: Część I - Wykonanie stałych czynności 

obejmujących letnie i zimowe utrzymanie 
dróg, ulic i chodników na terenie miasta  
i gminy Bogatynia 

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

5
: 

IZO.271.24.2017.PW  
 
 
 
 

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

                                                 
1
 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
2
 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 

ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
3
 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 

podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
4
 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 

5
 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [                                                  ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

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

[                                                   ] 

[                                                   ] 

(Wykonawcy posługujący się nr VAT wpisują ten numer, 

wykonawcy nie posługujących się nr VA wpisują REGON lub 

NIP, wykonawcy będący osobą fizyczną wpisuje PESEL) 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów
6
: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

7
? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone

8
: czy wykonawca jest zakładem 

pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”

9
 lub czy będzie realizował 

zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

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

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

(Polscy wykonawcy w tej pozycji wpisują „Nie dotyczy”  

i pozostawiają dalszą część podsekcji niewypełnioną) 

                                                 
6
 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 

7
 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
8
 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 

9
 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych. 
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Jeżeli tak: 

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

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie

10
: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami

11
? 

[] Tak [] Nie 

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

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

                                                 
10

 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11

 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 



 38 

Części Odpowiedź: 

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

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

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

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

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

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – 
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V

12
. 

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

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

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  
[…] 

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

 

                                                 
12

 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

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

1. udział w organizacji przestępczej
13

; 

2. korupcja
14

; 

3. nadużycie finansowe
15

; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną

16
 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
17

 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi
18

. 

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

Odpowiedź: 
 
 
 
 

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

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

19
 

Jeżeli tak, proszę podać
20

: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

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

 
 

 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

                                                 
13

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
15

 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
16

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
17

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
18

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
19

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]

21
 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia

22
 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki
23

: [……] 

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

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 

Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

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

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

Podatki 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 
 

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

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

 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI
25

 

 

                                                 
21

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22

 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23

 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
24

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25

 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
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Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

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

26
? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych

27
; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej

28
. 

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

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

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

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego

29
?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

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

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

                                                 
26

 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27

 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
28

 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
29

 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów

30
 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 
 
 

                                                 
30

 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

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

31
 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

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

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

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

Kompetencje Odpowiedź 

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

32
: 

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

(np. KRS lub CEIDG) 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

warunek 9.3.1. SIWZ 
 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

                                                 
31

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
32

 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

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

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

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

33
 (): 

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

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący

34
: 

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

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

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

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych
35

 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y

36
 – oraz wartość): 

[……], [……]
37

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

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 1.000.000zł 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta warunek 9.2.1 SIWZ 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

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

[……]  
 
 
 

                                                 
33

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

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

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

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

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

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

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

38
 wykonawca wykonał 

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

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia

39
 wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych

40
: 

warunek 9.1.1 SIWZ Liczba lat (okres ten został 
wskazany w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia): […] 

Opis Kwoty/Ilości Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych

41
, w szczególności tych 

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

[……] 
 
 
[……] 

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

[……] 

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

[……] 

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

 
 
 
[] Tak [] Nie 

                                                 
38

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

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40

 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41

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

42
 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

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

[……] 

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

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 

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

warunek 9.1.2. SIWZ 
warunek 9.1.3. SIWZ 
 
[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom

43
 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

                                                 
42

 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
43

 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

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

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

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

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej

44
, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie

45
 

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

46
 

                                                 
44

 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 
w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim

47
, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.
48

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

 

……….…………………………………………… 

Data, miejscowość – podpis(-y):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
47

 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
48

 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Załącznik nr 2a 
 

Dotyczy części II 
 

 
STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 

 

 

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

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia

49
. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia

50
 w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej: 
Numer ogłoszenia w Dz. U. S: 2017/S 222 - 462667 data 18.11.2017r. 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

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

Tożsamość zamawiającego
51

 Odpowiedź: 

Nazwa:  Gmina Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1,  
59-920 Bogatynia 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 
Usługi 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia
52

: Część II - Wykonanie stałych czynności 
związanych z opróżnianiem i wywozem 
odpadów stałych z koszy ulicznych  
i parkowych oraz stacji „Psi Pakiet” na terenie 
miasta i gminy Bogatynia 

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

53
: 

IZO.271.24.2017.PW  
 
 
 
 

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

                                                 
49

 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu 
dokumentowi zamówienia. 
50

 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 
51

 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 
52

 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
53

 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
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Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: 
Odpowiedź: 

Nazwa: [                                                  ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

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

[                                                   ] 

[                                                   ] 

(Wykonawcy posługujący się nr VAT wpisują ten numer, 

wykonawcy nie posługujących się nr VA wpisują REGON lub 

NIP, wykonawcy będący osobą fizyczną wpisuje PESEL) 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów
54

: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

55
? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone

56
: czy wykonawca jest zakładem 

pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”

57
 lub czy będzie realizował 

zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 
należą dani pracownicy. 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

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

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

(Polscy wykonawcy w tej pozycji wpisują „Nie dotyczy”  

i pozostawiają dalszą część podsekcji niewypełnioną) 

                                                 
54

 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
55

 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 
które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa 
nie przekracza 43 milionów EUR. 
56

 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
57

 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 
defaworyzowanych. 
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Jeżeli tak: 

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

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie

58
: 

d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: 
Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami

59
? 

[] Tak [] Nie 

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

Jeżeli tak: 
a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

 
a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

                                                 
58

 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
59

 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 
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Części Odpowiedź: 

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

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

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

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

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

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – 
dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V

60
. 

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

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

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  
[…] 

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

 

                                                 
60

 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

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

7. udział w organizacji przestępczej
61

; 

8. korupcja
62

; 

9. nadużycie finansowe
63

; 

10. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną

64
 

11. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
65

 

12. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi
66

. 

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

Odpowiedź: 
 
 
 
 

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

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

67
 

Jeżeli tak, proszę podać
68

: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 
ustalone w wyroku: 

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

 
 

 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-
y), którego(-ych) to dotyczy. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 

                                                 
61

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 
zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
62

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 
urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 
2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). 
Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu 
zamawiającego) lub wykonawcy. 
63

 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 
64

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji 
ramowej. 
65

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu 
(Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 
66

 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 
67

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
68

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]

69
 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia

70
 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki
71

: [……] 

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

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 

Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

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

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

Podatki 
Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 
c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 
 

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

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

 72 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 

ZAWODOWYMI
73

 

 

                                                 
69

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
70

 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
71

 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 
powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
72

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
73

 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
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Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

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

74
? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych

75
; lub 

e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 
realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej

76
. 

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

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– [……] 

– [……] 
 
 
 
 

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

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego

77
?  

Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

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

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

                                                 
74

 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
75

 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 
76

 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) 
stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy 
wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 
77

 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów

78
 spowodowanym jego udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 

CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

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

[] Tak [] Nie 
 
 

                                                 
78

 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

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

79
 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

 

Część IV: Kryteria kwalifikacji 

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

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 

których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

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

Kompetencje Odpowiedź 

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

80
: 

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

(np. KRS lub CEIDG) 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

warunek 9.3.1. SIWZ 
 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

                                                 
79

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
80

 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 
być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

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

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

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

81
 (): 

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

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący

82
: 

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

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

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

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych
83

 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y

84
 – oraz wartość): 

[……], [……]
85

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

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę:  
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta  
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

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

[……]  
 
 
 

                                                 
81

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
82

 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
83

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
84

 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
85

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

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

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

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

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

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

86
 wykonawca wykonał 

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

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia

87
 wykonawca zrealizował 

następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych

88
: 

warunek 9.1.1a. SIWZ Liczba lat (okres ten został 
wskazany w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia): […] 

Opis Kwoty/Ilości Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych

89
, w szczególności tych 

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

[……] 
 
 
[……] 

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

[……] 

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

[……] 

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

 
 
 
[] Tak [] Nie 

                                                 
86

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
87

 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 
doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
88

 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 
jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
89

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

90
 swoich zdolności produkcyjnych lub 

zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

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

[……] 

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

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 

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

warunek 9.1.2a SIWZ 
warunek 9.1.3.  SIWZ 
 
[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom

91
 następującą część 

(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 
zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

                                                 
90

 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 
imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
91

 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 
polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

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

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

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

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej

92
, proszę wskazać dla 

każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie

93
 

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

94
 

                                                 
92

 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
93

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
94

 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 
Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 
w których: 
a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim

95
, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.
96

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

 

……….…………………………………………… 

Data, miejscowość – podpis(-y):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95

 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 
organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę 
czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.  
96

 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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                                   Załącznik Nr 3 

Dotyczy części I i II 
 

INFORMACJA SKŁADANA NA PODSTAWIE ART.24 ust.11  USTAWY PZP 

 
 

          Wykonawca / Wykonawcy ………………………….. 
 
                      ………………………….. 

 
 
 
Stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) biorąc udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na cześć I /lub część II* na zadanie pn.: „Wykonanie stałych 
czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie 
miasta i gminy Bogatynia” * /lub „Wykonanie stałych czynności związanych  
z opróżnianiem i wywozem odpadów stałych z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji 
„Psi Pakiet” na terenie miasta i gminy Bogatynia” *  niniejszym informuję/my, że: 
- Nie należę/my wspólnie z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym 
postępowaniu, do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) * 
  
- Należę/my, wspólnie z Wykonawcą: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(podać nazwę Wykonawcy) 
 

który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  
z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2017r. poz.229.  
ze zm.) * 

 

 
* należy zaznaczyć właściwą opcję.  

 
 

........................., dn. .........................                    ............................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka  

 
 
 
 
 
 
 
Ilekroć w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 229.  
ze zm.) jest mowa o grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ( konsorcjum) lub w przypadku  spółki cywilnej )powyższy 
dokument składa każdy z partnerów konsorcjum w imieniu swojej firmy lub każdy ze wspólników spółki cywilnej we własnym 
imieniu. 

 
 

Ww. oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie 
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 
Ustawy. 
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Załącznik nr 4 

Dotyczy części I i II  
 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG WRAZ Z DOWODAMI, A W PRZYPADKU ŚWIADCZEŃ 
OKRESOWYCH LUB CIĄGŁYCH RÓWNIEŻ USŁUG WYKONYWANYCH  

 

 

 
Lp. Nazwa 

i lokalizacja 

zadania 

Rodzaj i zakres 

wykonanej/wykonywanej 

usługi 

Termin rozpoczęcia 

i zakończenia 

realizacji usługi 

Wartość brutto 

zrealizowanej/realizowanej 

 usługi 

 

Zamawiający 

(nazwa, adres, 

telefon) 

   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
UWAGA: 
1. W przypadku, gdy przedstawiona „w wykazie wykonanych/wykonywanych usług” usługa 
obejmuje szerszy zakres, niż usługa określona w warunku – pkt 9.1.1. dla część I lub  
pkt 9.1.1a dla części II SIWZ, a  łączna wartość przekracza kwotę: określoną w pkt 9.1.1. dla 
części I lub pkt 9.1.1a dla części II SIWZ, wymaga się od wykonawcy jednoznacznego 
określenia w ww. dokumencie wartości usługi związanej z usługą wymaganą na 
potwierdzenie spełnienia warunku w pkt 9.1.1. dla części I lub pkt 9.1.1a dla części II SIWZ. 

2. Wymienione usługi muszą być poparte dowodami potwierdzającymi, że usługi wykazane 
w załączniku, zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa 
wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane 

 

 

 
........................., dn. .........................                ..................................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 



Załącznik nr 5 

Dotyczy części I  
 
.............................................................  
   ( pieczęć firmowa) 
 
 
 

Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i urządzeń, jakimi 
dysponuje Wykonawca 

 
 
 
 

 

 
Lp. 

 
Rodzaj sprzętu 

Wymagana 
minimalna 

ilość 

Ilość sztuk 
jakimi 

dysponuje 
Wykonawca 

Informacja  
o podstawie 

dysponowania 
wykazanymi 

zasobami 
własność/ 
dzierżawa  

1 Pojazd do patrolowania i kontroli wykonanych 

usług 
1 szt.   

2 Zamiatarka na podwoziu samochodowym 

wyposażona w szczotki mechaniczne  

i urządzenia do bezpylnego zbierania 

zanieczyszczeń 

2 szt.   

3 Zamiatarka chodnikowa samojezdna 1 szt.   
4 Solarko – piaskarka z pługiem odśnieżnym  

z szerokością odpłużania min. 2,75m                                            
3 szt.   

5 Samochód kryty bezpylny o ładowności min. 

9m
3
                                                                       

1 szt.   

6 Samochód skrzyniowy samowyładowczy  

o ładowności min. 9 ton      
2 szt.   

7 Koparka lub koparko – ładowarka  

o pojemności łyżki min. 1,5m
3
 do załadunku 

śniegu i odpłużania dróg przy dużym śniegu  

1 szt.   

8 Ładowarka z pługiem odśnieżnym  1 szt.   
9 Odśnieżarka chodnikowa, wirnikowa 2 szt.   
10 Podnośnik 1 szt.   
11 Pojemniki na piasek o pojemności min. 0,8m

3 
78 szt.   

 
Miejscowość, data: …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisano .................................................. 
                                                                                                                                            Imiona i Nazwiska, podpisy osób        
                                                                                                                                               upoważnionych do składania    
                                                                                                                                        oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik nr 5a 

Dotyczy części II  
 
 
.............................................................  
   ( pieczęć firmowa) 
 
 
 

Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i urządzeń, jakimi 
dysponuje Wykonawca 

 
 
 
 

 

 
Lp. 

 
Rodzaj sprzętu 

Wymagana 
minimalna 

ilość 

Ilość sztuk jakimi 
dysponuje 

Wykonawca 

Informacja  
o podstawie 

dysponowania 
wykazanymi 

zasobami 
własność/ 
dzierżawa  

 
1 

 

Samochód skrzyniowy samowyładowczy 

o ładowności min. 9 ton      

 

 

2 szt. 

  

 
Miejscowość, data: …………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podpisano .................................................. 
                                                                                                                                            Imiona i Nazwiska, podpisy osób        
                                                                                                                                               upoważnionych do składania    
                                                                                                                                        oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
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Załącznik  nr 6 

Dotyczy części I i II 
 

ZOBOWIĄZANIE 
do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonaniu zamówienia  
 
Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc 
upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 
 
 
…………………………….………………………………….………………………………………… 
 
……..…………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
 
 
o ś w i a d c z a m(/y), 
że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), odda Wykonawcy 
 
 
…………………………………………………………………....…………………………….……… 
…….……………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę) 
 
 
 
do dyspozycji niezbędne zasoby 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 

(zakres udostępnianych zasobów) 

 
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.  
 
 …………………………………………..…………………………………………………………… 

(nazwa zamówienia publicznego) 

 
przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.  
 
 
Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………….. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 
                                                                                      ………………….…………………..……………………… 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli 
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 
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 Załącznik nr 7 

Dotyczy części I i II 
Wykonawca: 
………………………………….… 
……………………………………. 
………………………………….… 
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od 
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 
……………………………………. 
……………………………………. 
 (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
I. Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych. 
II. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
III. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu 
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie 
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na cześć I /lub część II* na zadanie pn.: „Wykonanie stałych czynności obejmujących 
letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy 
Bogatynia”*/lub „Wykonanie stałych czynności związanych z opróżnianiem  
i wywozem odpadów stałych z koszy ulicznych i parkowych oraz stacji „Psi Pakiet” na 
terenie miasta i gminy Bogatynia”*, prowadzonego przez Gminę Bogatynia, oświadczam, 
że: 
- wykonawca zalega/nie zalega* z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa  
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 
716); 
- wydano/nie wydano* wobec Wykonawcy prawomocny/prawomocnego* wyrok/wyroku* sądu 
lub ostateczną/ostatecznej* decyzję/decyzji* administracyjną/administracyjnej* o zaleganiu  
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne** 
- wydano/nie wydano* wobec Wykonawcy prawomocny/prawomocnego* wyrok/wyroku* sądu 
skazujący/skazującego* za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny  
w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy. 
Oświadczam, że informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
 

……………………………………………….. 
(miejsce i data złożenia oświadczenia)                 
                                                                                      ………………….…………………..……………………… 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli 
w imieniu podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 
 

 
*- niepotrzebne skreślić; 
 
** - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – wykonawca musi dołączyć dokument potwierdzający dokonanie 

płatność tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia  

w sprawie spłat tych należności. 
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        Załącznik nr 8 

Dotyczy części I  
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW O POSIADANIU WPISU DO 
REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ  
 

 

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................. 

 
 
 

Oświadczenie  

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na cześć I /lub część II* na zadanie pn.: 
„Wykonanie stałych czynności obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic  
i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia” * /lub „Wykonanie stałych 
czynności związanych z opróżnianiem i wywozem odpadów stałych z koszy ulicznych 
i parkowych oraz stacji „Psi Pakiet” na terenie miasta i gminy Bogatynia”* 
oświadczam/y że posiadam/y: 
- aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta  
i Gminy Bogatynia o którym mowa w art. 9b-9c ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016r. poz. 250); w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych.  
 
 numer rejestrowy:  
 
………………….…………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........................., dn. .........................                    ............................................................................... 
Podpis osób uprawnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka  
 

*niewłaściwe skreślić 



Załącznik nr 9 

Dotyczy części I 
 

WYKAZ MIEJSC W KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA USTAWIENIA 78 
PLASTIKOWYCH POJEMNIKÓW Z PIASKIEM, OBEJMUJĄCYCH TEREN MIASTA  
I GMINY BOGATYNIA 

 
1. Skrzyżowanie ul. Pocztowa – A. Krajowej – Daszyńskiego          1 szt.; 
2. Skrzyżowanie ul. Dworcowa – Armii WP (k  / parku „Gagarina”)         1 szt.; 
3. Skrzyżowanie ul. 3 Maja – II AWP (k /  fotografa)           1 szt.; 
4. Ul. Matejki 50 – wyjazd z parkingu w środku przed parkingiem strzeżonym     1 szt.; 
5. Skrzyżowanie ul. II AWP – Skrzyżowanie Kossaka            1 szt.; 
6. Skrzyżowanie ul. Zamoyskiego – II AWP (k / apteki)           1 szt.; 
7. Skrzyżowanie ul. II AWP – Osiedle Orła Białego  (k / stacji transformatorowej)1 szt.; 
8. Skrzyżowanie ul. Kościuszki – Dobra (k / wiaty PKS)           1 szt.; 
9. ul. Robotnicza (nr 7)                1 szt.; 
10. ul. Kościuszki (k / mostu przy sklepie wojskowym)                       1 szt.; 
11. Plac Bohaterów Warszawy (k / SP 1)             1 szt.; 
12. ul. Kościuszki (k / RDT)               1 szt.; 
13. Skrzyżowanie ul. 1 Maja – A. Krajowej (k / totolotka)           1 szt.; 
14. Skrzyżowanie ul. Bojowników – A. Krajowej (k / kiosku RUCHU)                1 szt.; 
15. ul. Turowska                 1 szt.; 
16. Skrzyżowanie ul. Turowska – Dworska ( k / znaku B-35)           1 szt.; 
17. Skrzyżowanie ul. Dworska – Zgorzelec (na wysepce)           1 szt.; 
18. ul. Daszyńskiego (k / byłej winiarni)              1 szt.; 
19. Skrzyżowanie ul. Świerczewskiego – Daszyńskiego (nr 16)          1 szt.; 
20. ul. Kusocińskiego (k/ PKS)               1 szt.; 
21. Skrzyżowanie ul. Orła Białego – Chopina              1 szt.; 
22. Skrzyżowanie ul. Daszyńskiego – Kurzańska (k / słupa ogłoszeń)          1 szt.; 
23. Przystanek PKS Porajów               1 szt.; 
24. Skrzyżowanie ul. Różana – Poniatowskiego (Porajów)           1 szt.; 
25. Skrzyżowanie ul. Ogrodowa – Różana (Porajów)            1 szt.; 
26. Skrzyżowanie ul. Energetyków – Pocztowa              1 szt.; 
27. Skrzyżowanie ul. Energetyków – Kusocińskiego            1 szt.; 
28. Skrzyżowanie ul. Energetyków – Chopina              1 szt.; 
29. ul. Malczewskiego (góra k / schodów)             1 szt.; 
30. UMiG – parking ul. Daszyńskiego               1 szt.; 
31. Gmina Bogatynia – Działoszyn ( k / cmentarza)            1 szt.; 
32. Gmina Bogatynia – Działoszyn ( k / słup ogłoszeniowy)           2 szt.; 
33. Gmina Bogatynia – Działoszyn ( k / wyjazd na Posadę)           1 szt.; 
34. Działoszyn- przy bibliotece / droga do boiska            1 szt.; 
35. Działoszyn – droga do transformatora energetycznego           1 szt.; 
36. Działoszyn przy posesji 24               1 szt.; 
37. Bogatynia, ul. Kazimierza Wielkiego              2 szt.; 
38. Park Młodych (schody wew. Parku , schody od strony Chopina)          2 szt.; 
39. UMiG (Wydział Komunikacji) ul. Daszyńskiego 13            1 szt.; 
40. UMiG (Wydział Inwestycji) ul. 1 Maja 29             1 szt.; 
41. Przejazd kolejowy ul. Poniatowskiego, Porajów            1 szt.; 
42. Skrzyżowanie ul. Górnicza, Porajów              1 szt.; 
43. Bogatynia ul. Krzywa ( k / schodów)              1 szt.; 
44. Bogatynia ul. Mieszka I ( k / schodów)              1 szt.; 
45. Bogatynia – ścieżka pieszo – rowerowa             2 szt.; 
46. Lutogniewice                 2 szt. 
47. Krzewina                 3 szt.; 
48. Bratków                 2 szt.; 
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49. Opolno-Zdrój                  3 szt.; 
50. Sieniawka                 2 szt.. 
51. Jasna Góra                 2 szt.; 
52. Kopaczów                 2 szt.; 
53. Posada – przed numerem 15 i 25                                                                      2 szt.; 
54. Posada – droga dojazdowa do nr 40                                    1 szt.; 
55. Posada – dojazd do posesji 67                       1 szt.; 
56. Bogatynia – przy GCZK               1 szt.; 
57. Bogatynia – budynek PEC / z tyłu              1 szt.; 
58. Bogatynia – przy GCI                 1 szt.; 
59. Bogatynia – ul. Fabryczna / przy przychodni            1 szt.; 
60. Bogatynia – ul. Wyczółkowskiego przy bramie wjazdowej do przychodni         1 szt.; 

  RAZEM: 74  szt. 
61. Dodatkowe 4 szt. Na potrzeby sołectw  

         
Wykaz miejsc wysypania pryzm piasku na terenie gminy Bogatynia 
        
1.Krzewina  

- przy świetlicy 
- przy wjeździe do kościoła 
- przy wjeździe od drogi powiatowej do posesji nr 36 
2.Posada, posesja 26, 52 
3.Lutogniewice, przy drodze z kostki brukowej 
4. Działoszyn – przy posesji 216 
5. Kopaczów – obok placu zabaw  
 
Wysypanie dodatkowych pryzm na zgłoszenie telefoniczne / dotyczy gminy/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dotyczy części I                       Załącznik nr 10 
WYKAZ ULIC, DRÓG, CHODNIKÓW,ŚCIEŻEK, OBIEKTÓW MOSTOWYCH, KŁADEK, PARKINGÓW, ALEJEK, ZATOK 

AUTOBUSOWYCH WRAZ Z WIATAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY BOGATYNIA 
 Cena za m² 

(brutto)  
Miesięczne wynagrodzenia brutto za poszczególne miesiące 

*w każdej rubryce należy wpisać wynagrodzenie za trzy takie same miesiące w trzech  

przypadających po sobie latach 

Lp.  

Nazwa ulicy 

 

Powierzchnia ulicy 

m² 

 

Powierzchnia 

chodnika m² 

 

Standard zimowego 

utrzymania 

K
a

te
g

o
r
ia

 

letn
ieg

o
 

u
tr

z
y

m
a

n
ia 

zim
a

 

la
to

 1
-2

0
1
8
 

1
-2

0
1
9
 

1
-2

0
2
0
 

 
2

-2
0

1
8
 

2
-2

0
1
9
 

2
-2

0
2
0
 

  
3

-2
0

1
8
 

3
-2

0
1
9
 

3
-2

0
2
0
 

  
4

-2
0

1
8
 

4
-2

0
1
9
 

4
-2

0
2
0
 

 
5

-2
0

1
8
 

5
-2

0
1
9
 

5
-2

0
2
0
 

6
-2

0
1
8
 

6
-2

0
1
9
 

6
-2

0
2
0
 

7
-2

0
1
8
 

7
-2

0
1
9
 

7
-2

0
2
0
 

8
-2

0
1
8
 

8
-2

0
1
9
 

8
-2

0
2
0
 

9
-2

0
1
8
 

9
-2

0
1
9
 

9
-2

0
2
0
 

 
1

0
-2

0
1
8
 

1
0

-2
0
1
9
 

1
0

-2
0
2
0
 

1
1

-2
0
1
8
 

1
1

-2
0
1
9
 

1
1

-2
0
2
0
 

  
1

2
-2

0
1
8
 

1
2

-2
0
1
9
 

1
2

-2
0
2
0
 

 

 
1 

Aleja 
Solidarności 

14525,00 3574,00 III III 

              

2 

Aleja Zesłańców 
Sybiru 

7280,00 1200,00 III III 

              

3 

Armii Krajowej 2370,00 790,00 III III 

              

4 

II Armii WP 7600,00 2189 III III 

              

5 

Batorego 
Stefana 

520,00 380,00 III III 
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6 

Bema 508,50 0,00 III III 

              

7 

Białogórska 0 600,00 - III 

              

8 

Biskupia 1400,00 493,00 III IV 

              

9 

Bohaterów 
Warszawy 

0,00 0,00 III III 

              

10 
J. Piłsudskiego; 
D. Siedzikówny-

Inki 
/Bojowników 

WiD/ 

2600,00 350,00 III III 

              

11 

Boznańskiej 
5966,00 

 
 

770,00 III III 

              

12 

Chrobrego 
 

472,00 0,00 III III 
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13 

Chopina 1440,00 1440,00 III III 

              

14 

Chełmońskiego 2540,00 1108,00 III III 

              

15 

Cicha 825,00 100,00 III IV 

              

16 

Daszyńskiego 2450,00 2300,00 III III 

              

17 

Daszyńskiego 
(plac) + PKS 

7638,00 0,00 III III 

              

18 

Daszyńskiego 
(droga) 

463,00 
 

36,00 III III 

              

19 

Dąbrowskiego 2310,00 259,00 III III 
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20 

Dębowa 1755,00 0,00 III IV 

              

21 

Dobra 450,00 0,00 III III 

              

22 
W.Pileckiego, 
gen Stefana 
Roweckiego-

Grota 
/Dymitrowa/ 

2283,00 610,00 III III 

              

23 

Dworcowa 924,00 228,00 III III 

              

24 

Dworska 0 160,00 - III 

              

25 

Dzika 1177,00 478,00 III III 

              

26 

Energetyków 5100,00 1700,00 III III 
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27 

Fabryczna 730,00 146,00 III III 

              

28 

Fałata 540,00 0,00 III IV 

              

29 

Francuska 620,00 0,00 III IV 

              

30 

Główna 13765,00 9215,00 III III 

              

31 

Górna 1210,00 0,00 III IV R 

              

32 

Górnicza 425,00 0,00 III IV 

              

33 

Górska 1710,00 0,00 III IV R 
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34 

Grottgera 280,00 0,00 III IV 

              

35 

Jana III 
Sobieskiego 

950,00 550,00 III III 

              

36 

Jasna 653,00 0,00 III IV 

              

37 

Karłowicza 935,00 340,00 III III 

              

38 

Kazimierza 
Jagielończyka 

975,00 580,00 III III 

              

39 

Kazimierza 
Wielkiego 

2646,00 3066,00 III III 

              

40 

Kąpielowa 720,00 0,00 III IV 

              



 78 

41 

Kilińskiego 2370,00 0,00 III III 

              

42 

Kochanowskieg
o 

1800,00 400,00 III III 

              

43 

Kolejowa 
+ nowa 

5879,00 1874,00 III IV 

              

44 

Komedy-
Trzcińskiego 

825,00 150,00 III III 

              

45 

C.K. Norwida 
/ Komuny 
Paryskiej/ 

536,00 0,00 III IV 

              

46 

Konopnickiej 340,00 0,00 III IV 

              

47 

Konrada 6246,00 0,00 III IV 
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48 

Kopernika 2400,00 240,00 III IV R 

              

49 

Kossaka 2070,00 2325,00 III III 

              

50 

Kościuszki 7150,00 1800,00 III III 

              

51 

Krakowska 3744,00 648,00 III III 

              

52 

Krakowska 
(droga) 

300,00 100,00 III III 

              

53 

Kręta 1598,00 0,00 III IV 

              

54 

Krótka 760,00 0,00 III IV 
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55 

Krzywa 905,00 0,00 III III 

              

56 

Kurzańska 4332,00 1002,00 III III 

              

57 

Kusocińskiego 3510,00 1080,00 III III 

              

58 

Leśna 1269,00 0,00 III IV R 

              

59 

 
Żołnierzy 

Niezłomnych 
/22 Lipca/ 

301,00 0,00 III III 

              

60 

Lipowa 765,00 0,00 III IV 

              

61 

Listopadowa 1750,00 0,00 III III 
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62 

Ludowa 400,00 200,00 III III 

              

63 

Łąkowa 1200,00 0,00 III IV R 

              

64 

Łużycka 1236,00 0,00 III IV 

              

65 

1 Maja 0 674,00 - III 

              

67 

3 Maja 1650,00 400,00 III III 

              

68 

Malczewskiego 950,00 190,00 III III 

              

69 

Matejki 4595,00 2159,00 III III 
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70 

Mickiewicza - 
Dębowa 

4911,00 0,00 III IV 

              

71 

Mieszka I 420,00 0,00 III III 

              

72 

Młodych 
Energetyków 

3014,00 300,00 III IV 

              

73 

Moniuszki 957,00 259,00 III III 

              

74 

Nadbrzeżna 4021,00 0,00 III III 

              

75 

Nadrzeczna 2768,00 0,00 III IV R 

              

76 

Nowa 4000,00 0,00 III IV 
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77 

Św. Jana Pawła 
II 

/ Nowotki / 
652,00 326,00 III III 

              

78 

Ogrodowa 904,00 521,00 III IV 

              

79 

Okólna 1650,00 0,00 III IV 

              

80 

Okrzei 600,00 0,00 III III 

              

81 

Opolowska 4932,00 0,00 III III 

              

82 

Osadnicza 630,00 0,00 III IV 

              

83 

Osiedle Orła 
Białego 

/ 25-lecia PRL / 
1456,00 448,00 III III 
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84 

Paderewskiego 560,00 80,00 III III 

              

85 

Parkowa 1790,00 360,00 III IV 

              

86 

Partyzantów + 
nowa 

974,00 0,00 III IV 

              

87 

Pastwiskowa 1400,00 0,00 III IV R 

              

88 

Pastwiskowa 
(droga) 

443,00 
 

0,00 III IV R 

              

89 

Piastowska 872,00 0,00 III IV 

              

90 Pocztowa 
włącznie z 
drogą przy 

granicy państwa 
z Kunraticami 

Wraz z 
odcinkiem 
chodnika 

675,00 1567,00 II III 
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91 

Polna 1045,00 0,00 III III 

              

92 

Prusa 
Bolesława 

324,00 0,00 III III 

              

93 

Przodowników  
Pracy 

1336,00 0,00 III III 

              

94 

Puszkina 1770,00 690,00 III III 

              

95 

Reymonta 236,00 0,00 III III 

              

96 

Robotnicza 175,00 0,00 III IV R 

              

97 

Rolnicza 3600,00 0,00 III IV 
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98 

Różyckiego 855,00 380,00 III III 

              

99 

Kardynała 
Stefana 

Wyszyńskiego 
/ Sawickiej / 

310,00 0,00 III III 

              

100 

Sienkiewicza 464,00 0,00 III III 

              

101 

Skłodowskiej-
Curie 

4875,00 750,00 III III 

              

102 

Słoneczna 4500,00 0,00 III IV R 

              

103 

Słowackiego 2112,00 0,00 III IV R 

              

104 

Słowiańska 858,00 210,00 III III 
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105 

Spacerowa 450,00 0,00 III IV 

              

106 

Sportowa 1147,00 0,00 III III 

              

107 

Spółdzielcza 1746,00 0,00 III III 

              

108 

Strumykowa 1542,00 782,00 III IV R 

              

109 

Styki 1620,00 4680,00 III III 

              

110 

Szpitalna 2280,00 380,00 III III 

              

111 

Sztygarska 1750,00 350,00 III III 
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112 

Szymanowskieg
o 

875,00 0,00 III III 

              

113 

Śmiała 702,00 0,00 III III 

              

114 
Stefana 

Batorego 
/ 

Świerczewskieg
o / 

3264,00 580,00 III III 

              

115 

Traugutta 628,00 0,00 III III 

              

116 

Turowska 1350,00 1615,20 - III 

              

117 

Warszawska 2100,00 680,00 III III 

              

118 

Waryńskiego 
Ludwika 

4268,00 776,00 III III 

              



 89 

119 
Aleja  Żytawska/ 
gen Władysława 

Andersa 
+ boczna 

/Waryńskiego/ 

480,00 0,00 III III 

              

120 

Wąska 1881,00 0,00 III IV R 

              

121 

Wesoła 315,00 0,00 III IV 

              

122 

Wiejska 7000,00 0,00 III IV 

              

123 

Wieniawskiego 850,00 170,00 III III 

              

124 

Włókiennicza 1827,00 0,00 III IV 

              

125 

Wolności 958,00 0,00 III IV 
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126 

Wspólna 1276,00 0,00 III III 

              

127 

Wyczółkowskie
go 

3315,00 2227,00 III III 

              

128 

Wyspiańskiego 1836,00 0,00 III III 

              

129 

Zamknięta 886,00 0,00 III III 

              

130 

Zamoyskiego 3114,00 958,00 III III 

              

131 

Zygmunta 
Starego  

z terenem wokół 
garaży 

3440,00 1200,00 III III 

              

132 

Zielona 560,00 0,00 III IV R 

              



 91 

133 

Zygmuntowska 1260,00 0,00 III III 

              

134 

Zwycięstwa 416,00 0,00 III III 

              

135 
Gen E. 

Fieldorfa-Nila 
 

/Żymierskiego/   
 

1073,00 390,00 III III 

              

136 

Zbiorcza 6393,00 1410,00 III III 

              

Razem 278327,50 67993,20                 

PORAJÓW 
1 

ul. Górnicza- Dz. 
309, AM 2, 

1050,00 510,00 III IV 

              

2 

ul. 
Poniatowskiego 
– Dz. 436, 238, 

239, AM 2, 

5800,00 1173,00 III IV 
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3 

Os. Piastowskie 
- Dz. 66 82, 13, 
11/8, 11/4, 5, 
7/3,42, AM 1 

5693,00 742,00 III IV 

              

4 

ul. Ogrodowa- 
Dz. 279, AM 2 

1440,00 470,00 III IV 

              

5 

ul. Różana Dz. 
390, AM 3,  AM 2 

3575,00 1170,00 III IV 

              

6 

ul. Spokojna- 
Dz. 125, 135/2, 

AM 1 
935,00 0,00 III IV 

              

7 

ul. Podgórna- 
Dz. 133, AM 1 

525,00 0,00 III IV 

              

8 

ul. Boczna- Dz. 
169, AM 1 

200,00 0,00 III IV 

              

9 

ul. Krzywa – Dz. 
170, AM 1 

950,00 0,00 III IV 
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10 

ul. Wspólna- Dz. 
183, AM 1 

900,00 0,00 III IV 

              

11 

ul. Polna – Dz. 
309, AM 2 

1800,00 0,00 III IV 

              

12 

ul. W. Polskiego 
– Dz. 348, AM 2 

1650,00 600,00 III IV 

              

13 

ul. Wąska – Dz. 
403, AM 2 

405,00 0,00 III IV 

              

14 

ul. Leśna – Dz. 
214, AM 1 

742,50 165,00 III IV 

              

15 

ul. Stawowa-Dz. 
194, AM 1 

800,00 0,00 III IV 

              

16 

ul. Końcowa- 
Dz. 213, AM 1 

400,00 0,00 III IV 
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17 

Aleja Trzech 
Państw  - Dz. 

11/1, 15/1 
4400,00 400,00 III IV 

              

18 

Ul. Mostowa 0 5000,00 III IV 

              

19 

Droga na 
cmentarz – Dz. 

145, AM 
600,00 

0 
 

IV IV 

              

Razem 31865,50 10230,00                 

SIENIAWKA 
1 

ul. 
Świerczewskieg

o , odnoga 
boczna 

875,00 553,00 III IV 

              

2 
Ul. Piastowska 
przy kościele 
placu zabaw  i 

boczne – Dz. 67, 
74, 81, 102 

2840,00 0,00 III IV 

              

3 

Piastowska – I w 
prawo – Dz. 141, 

AM 2 
240,00 0,00 III IV 
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4 

Ul. Bogatyńska 
– Dz. 156/2, AM 

2 
820,00 

 
 

0,00 
III IV 

              

5 

Droga 
naprzeciwko 
powiatowej – 

174, AM 2 

300,00 

 
 
 

0,00 III IV 

              

6 
Za Sieniawką 

ostatnia w 
prawo – Dz. 

218/2, AM 2 – do 
wodociagów 

540,00 

 
 

 
0,00 III IV 

              

7 

Szpital ( część)  
Dz 318,317,343 

1760,00 1678,00 III IV 

              

Razem 7375,00 2231,00                 

JASNA GÓRA 
1 

ul. Górska- 
Dz.222/3,222/4, 

AM 1, Obr. 
Jasna Góra 

20653,00 602,00 III IV 

              

2 
Od ul. 

Sportowej  
w lewo – Dz. 

221,  AM 1, Obr. 
Jasna Góra 

3200,00 0 III IV 
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3 

Rówoległa do 
Górskiej- pętla 

4160,0 0   

              

4 

Ul. Sportowa Dz. 
201, AM 1, Obr. 

Jasna Góra 
13200,00 0 III IV 

              

Razem 41213,00 602,00                 

OPOLNO ZDRÓJ 
1 

ul. 
Świerczewskieg

o- Dz. 343/1, 
319/1 

2500,00 0,00 III IV 

              

2 

ul. Kasztanowa 
– Dz. 339/1, 
316/5, AM 1 

5563,00 0,00 III IV 

              

3 

ul. Lipowa –Dz. 
325, AM 1 

1065,00 750,00 III IV 

              

4 

ul. Kościelna- 
Dz. 306/4, AM1 

594,00 0,00 III IV 
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5 

ul. 
Rybarzowicka – 

Dz. 368/4 
720,00 0,00 III IV 

              

6 

ul. Bogatyńska 
– Dz. 328/3 

900,00 0,00 III IV 

              

7 

ul. Parkowa- Dz. 
319/1, AM 1 

1260,00 0,00 III IV 

              

8 

ul. Zdrojowa – 
Dz. 323, AM 1 

500,00 0,00 III IV 

              

9 

ul. Sikorskiego 
– 343/1, 345 

1290,00 0,00 III IV 

              

10 

ul. Krakowska-
Dz. 351/3, 351/2 

1544,00 0,00 III IV 

              

11 

ul. Zamknieta 440,00 0,00 III IV 
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Razem 16376,00 750,00                 

KOPACZÓW 
1 

Kopaczów – 
droga i plac 

przy kościele – 
Dz. 241, AM 1, 

Obr. Kopaczów 

207,00 0,00 III IV 

              

2 

Ul. Krótka – Dz. 
223, AM 1, Obr. 

Kopaczów 
1516,00 0,00 III IV 

              

3 

Ul. Krótka – przy 
placu zabaw Dz. 
222, AM 1, Obr. 

Kopaczów 

550,00 0,00 III IV 

              

Razem 2273,00 0,00                 

BIAŁOPOLE 
1 

Ul. 
Graniczna – 

Dz. 42/3 
2400,00 0.00 III IV  

 

   

         

Razem 2400,00 0,00                 

DZIAŁOSZYN  
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1 

We wsi – Dz. 
241/2 

13320,00 52,00 III IV 

              

2 

Droga przed 
Orlikiem – Dz. 

280/5 

 
228,00 

0,00 III IV 

              

3 

Od drogi 
wojewódzkiej 

przy Meteo Dz. 
85/2, 229/2, 253 

1650,00 0,00 III IV 

              

Razem 15198,00 52,00                 

POSADA 

1 

Droga z Posady 
do Bratkowa – 
Dz. 262, AM 1 

5000,00 0,00 III IV 

              

2 

Chodnik przy 
świetlicy 
wiejskiej 

0,00 50,00 III IV 

              

Razem 5000,00 50,00                 

BRATKÓW 
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1 

Droga przez 
wieś – Dz. 95 

2800,00 0,00 III IV 

              

2 
Drogi w 

kierunku drogi 
wojewódzkiej – 

Dz. 192, 165, AM 
1 

1800,00 0,00 III IV 

              

3 
Droga do 
posesji 

naprzeciwko 
placu zabaw –
Dz. 121, AM 1 

600,00 0,00 III IV 

              

Razem 5200,00 0,00 

  

              

KRZEWINA 

1 

Droga za 
placem zabaw  
w prawo – Dz. 
470, 89, AM 2 

465,00 0,00 III IV  

             

2 Droga za 
placem zabaw  

w lewo w 
kierunku 

kościoła – Dz. 
333, AM 2 

1520,00 0,00 III IV  

             

3 

Droga od torów 
w Górę – Dz. 

466/1, 466/2, AM 
2 

1100,00 0,00 III IV  
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4 

Droga wzdłuż 
torów Dz.471 

2750,00 0,00 III IV  

             

Razem 5835,00 0,00 

  

                

LUTOGNIEWICE 

1 

Od sołtysowej w 
dół i w lewo – 

Dz. 217/1 
850,00 0,00 III IV 

              

2 

Od sołtysowej w 
dół i w prawo – 
Dz. 217/2, 217/3 

6000,00 0,00 III IV 

              

3 

Droga boczna 
od powiatowej – 

Dz. 180/2 
400,00 0,00 III IV 

              

4 

Droga boczna 
od powiatowej – 

Dz. 218 
1000,00 0,00 III IV 

              

5 

Od drogi 
głównej w 

prawo – 217/2 
1050,00 0,00 III IV 
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6 

Lutogniewice - 
plac 

159,84 0,00 III IV 

              

7 

Lutogniewice – 
kawałek drogi 

od wojewódzkiej 
Dz 225 

1500 ,00 0,00 III IV 

              

Razem 9459,84 0,00 

  

              

WYSZKÓW 

1 

Za kapliczką w 
lewo – Dz. 387 

400,00 0,00 III IV 

              

2 

Droga przez 
wieś od lewej 
strony –Dz. 

357/3 

3500,00 0,00 III IV 

              

Razem 3900,00 0,00 

  

              

WOLANÓW 

1 

Droga pierwsza 
w lewo od 

powiatowej – 
Dz. 83 

900,00 0,00 III IV 
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2 

Droga w 
kierunku 

gospodarstwa – 
Dz. 82 

1050,00 0,00   

              

Razem 1950,00 0,00                 

OBIEKTY MOSTOWE - 

 kładki piesze i mosty drogowe 
1 Obiekty 

mostowe wzdłuż 
rzeki Miedzianki 

– 23 szt. 

1500,00 III IV               

2 Obiekty 
mostowe wzdłuż 
potoku Ślad – 5 

szt. 

300,00 III IV               

Razem 1800,00                 

PARKINGI 
1 Ul. Kurzańska – 

przy kaplicy- Dz. 
227/6, AM 7, 

Obr. II 

3338,00 IV IV               

2 Ul. Pocztowa – 
przy granicy z 

Czechami – Dz. 
8/20, AM 3, Obr. 

II 

120,00 IV IV               
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3 Ul. Matejki – 
Wyczółkowskie

go 13-Dz. 
3/28,1/67,3/37 
AM 4, Obr. II 

1013,00 IV IV               

4 Ul. 
Wyczółkowskie
go naprzeciwko 
szkoły nr 3 –+ 
parking p-rzy 

blokach 21, Dz 
1/23, Dz. 1/23, 
AM 4, Obr. II 

615,00 IV IV               

5 Ul. 
Wyczółkowskie

go – przy 
przychodni – 

TAXI – Dz. 1/18, 
AM 4, Obr. II 

300,00 IV IV               

6 Ul. Kazimierza 
Wielkiego – Dz. 

15/7, AM 13, 
Obr. II 

305,00 IV IV               

7 Ul. Mieszka I – 
Dz. 72/3, AM 13, 

Obr. II 

132,00 IV IV               

8 Ul. Szpitalna  - 
przy szpitalu – 
Dz. 16, AM 15, 

Obr. II 

150,00 IV IV               

9 Ul. Sportowa – 
Dz. 133, AM 16, 

Obr. II 

558,00 IV IV               
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10 Ul. 
Kusocińskiego 

– Dz. 160/19, AM 
16, Obr. II 

210,00 IV IV               

11 Ul. 
Kusocińskiego 

– Dz. 160/15, AM 
16, Obr. II 

160,00 IV IV               

12 Ul. Żołnierzy 
Niezłomnych/ 22 
Lipca  - parking 

+ plac koło 
garaży– Dz. 

67/16, AM 16, 
Obr. II 

308,00 IV IV               

13. Ul. Pocztowa – 
ciągi piesze i 

miejsca 
parkingowe, (  
koło dudynku 

MZGK ) Dz. 
67/29, AM 16, 

Obr. II 

1156,00 IV IV               

14. Ul. Pocztowa- 
przy Jubilacie– 
Dz. 67/46, AM 

16, Obr. II 

210,00 IV IV               

15 Ul. 
Daszyńskiego 

za stacją 
ORLEN – Dz. 1, 
AM 13, Obr II 

200,00 IV IV               

16 Ul. 
Daszyńskiego –

przy parku 
Winiarnia – Dz. 
1, AM 13, Obr II 

150,00 IV IV               
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17. Ul. 
Daszyńskiego 1 

za urzędem – 
Dz. 21, AM 16, 

Obr. II 

405,00 IV IV               

18. Ul. 
Daszyńskiego 1 
–przed urzędem 
– Dz. 42/2, AM 

16, Obr. II 

157,5 IV IV               

19. Ul. 
Daszyńskiego 

13 – przed 
urzędem – Dz. 
24, AM 16, Obr. 

II 

135,00 IV IV               

20. Ul.  Gen W. 
Andersa/ Aleja 
Żytawska/ ul. 

Waryńskiego –
przy cukierni – 
Dz. 15, AM 16, 

Obr. II 

72,00 IV IV               

21. Ul. II AWP – 
naprzeciwko 

TAXI – Dz. 12/4, 
AM 17, Obr. II 

70,00 IV IV               

22. Ul. II AWP 14 – 
budynek urzędu 
– Dz. 34/2, AM 

17, Obr. II 

200,00 IV IV               

 Ul Chopina , 
naprzeciw 
minisamu 

Dz160/32 AM 16 
Ob. 2 

600,00 IV IV               
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23. Ul. 
Zygmuntowska- 

za placem 
zabaw  – Dz. 
35/9, AM 17, 

Obr. II 

250,00 IV IV               

24. Ul. Kościuszki – 
za szkołą Górnik 
– Dz.44, AM 17, 

Obr. II 

36,00 IV IV               

25. Osiedle Orła 
Białego– Dz. 5, 
AM 18, Obr. II 

290,00 IV IV               

26. Ul. Matejki – za 
Biedronką – Dz. 
42, AM 18, Obr. 

II 

360,00 IV IV               

27. Ul. Matejki w 
środku –koło 
placu zabaw 

Matejki – 3 Maja 
– Dz. 48/2, AM 

19, Obr. II 

408,00 IV IV               

28 Matejki 50- za 
parkingiem 
strzeżonym, 

Dz44/8 AM 19 
Ob. II 

160,00 IV IV               

29 Ul. Kossaka za 
sklepem 

Carrefour – Dz. 
44/8, AM 19, 

Obr. II 

108,00 IV IV               
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30 Ul. 
Wyczółkowskie
go blok 14-20 
przed ciągiem 

pieszych , 
Dz6/33 6/34,6/35, 
61, AM 19 Obr II 

225,00 IV IV               

31 Ul. 
Wyczółkowskie

go – 
naprzeciwko 

sklepu 
Rymarczyk- Dz. 

44/8, AM 19, 
Obr. II 

117,00 IV IV               

32 Ul. 
Wyczółkowskie

go –
naprzeciwko 

Biedronki – Dz. 
44/8, AM 19, 

Obr. II 

180,00 IV IV               

33 Ul. 
Wyczółkowskie

go – 
skrzyżowanie z 
Chełmońskiego 

w kierunku 
kościoła Dz 

1/70, 1/72/ AM 4 
OB. II 

680,00 IV IV               

34 Ul. Kossaka – za 
Barem Antoś – 
Dz. 51, AM 19, 

Obr. II 

495,00 IV IV               

35 Ul. Kościuszki – 
naprzeciwko 

szkoły Górnik – 
Dz. 45, AM 17, 

Obr. II 

60,00 IV IV               
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36 Ul. 
Wyczółkowskie

go – przy 
garażach w 

kierunku placu 
zabaw – Dz. 
6/31, AM 19, 

Obr. II 

67,5 IV IV               

37 Ul. 
Wyczółkowskie
go – na rogu za 

wjazdem do 
garaży – Dz. 61, 
AM 19, Obr. II 

67,5 IV IV               

38 Ul. Matejki – 
przy ścieżce do 
placu zabaw – 

Matejki – 3 Maja 
26 – Dz. 37/16, 

AM 19, 

180,00 IV IV               

39 Ul. Styki  - Dz. 
6/36, 38/9, 39/7, 
AM 19, Obr II 

1957,5 IV IV               

40 Ul. Warszawska 
– Dz. 60, AM 19, 

Obr. II 

405,00 IV IV               

41 Ul. Słowiańska – 
Dz. 39/35, 39/34, 

AM 19, Obr II 

225,00 IV IV               

42 Ul. 
Zamoyskiego – 
Dz. 84/6, AM 20, 

Obr. II 

225,00 IV IV               
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43 Ul. Grottgera – 
obok sklepu 

Pod Kogutem – 
Dz. 86/10, AM 

20, Obr II 

235,00 IV IV               

44 Ul. Boznańska – 
w środku – Dz. 
97/22, AM 20, 

Obr.  II 

180,00 IV IV               

45 Ul. Boznańska -
przed domem 

weselnym – Dz. 
98/30, AM 20, 

Obr. II 

440,00 IV IV               

46 Ul. 
Zamoyskiego – 

Dz. 1/20, 3/8, 
1/26, AM 1, Obr. 

Markocice 

880,00 IV IV               

47 Ul. 
Chełmońskiego 
– Dz. 1/76, 1/74, 
1/72, 3/10, 1/27 

900,00 IV IV               

48 Ul. Główna – na 
końcu Markocic 
– Dz. 6, AM 10, 
Obr. Markocice 

870,00 IV IV               

49 Ul. Nadrzeczna 
– przy centrum 

Multifunkcyjnym 
– Dz. 73, AM 4, 
Obr Markocice 

80,00 IV IV               
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50 Ul. 
Kochanowskieg
o – przy parku – 

Dz. 22, AM 3, 
Obr. III 

22,00 IV IV               

51 Ul. Plac 
Bohaterów 

Warszawy – Dz. 
86/2, AM 4, Obr. 

III 

630,00 IV IV               

52 Ul. Armii 
Krajowej - Dz. 

69, AM 4, Obr III 

150,00 IV IV               

53 Ul. 1 Maja –
przed urzędem – 

Dz. 84, AM 4, 
Obr. II 

190,00 IV IV               

54 Ul. Kościuszki – 
1 

Dz. 14/2, AM 5, 
Obr III 

300,00 IV IV               

55 Ul. Kościuszki – 
naprzeciwko 

Marianki – Dz. 5, 
AM 5, Obr. III 

450,00 IV IV               

56 ul. Kościuszki 
(za RDT)- Dz. 

13/6, AM 5, Obr 
III 

60,00 IV IV               
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57 Ul. M. 
Skłodowskiej z 
dojazdem –Dz. 
70, AM 6, Obr III 

1335,00 IV IV               

58 Ul. M. 
Skłodowskiej –z 
dojazdem od ul. 
Białogórskiej – 

Dz. 70, AM6, 
Obr. III 

914,00 IV IV               

59 Ul. Krakowska – 
Dz. 148, AM 8, 

Obr. III 

440,00 IV IV               

60 Ul. Parkowa – 
Dz. 1115, AM 4, 

Obr. Zatonie 

760,00 IV IV               

61 Ul. Ogrodowa – 
przy placu 

zabaw – Dz. 
1112/1, AM 4, 
Obr Zatonie 

112,5 IV IV               

62 Ul. Młodych 
Energetyków – 
przed ciągiem 
sklepów- Dz. 
131/8, AM 1, 

Obr. Trzciniec 

67,5 IV IV               

63 Działoszyn – 
przy kościele – 
Dz. 283/5, AM 1, 
Obr. Działoszyn 

873,00 IV IV               
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64 Działoszyn – 
przy Remizie – 
Dz. 280/16, AM 

1, Obr. 
Działoszyn 

300,00 IV IV               

65 Przy świetlicy – 
Dz 75, AM 1, 
Obr. Posada 

50,00 IV IV               

66 Porajów-ul. 
Leśna – Dz. 

195/12, AM 1, 
Obr. Porajów 

90,00 IV IV               

67 Ul. Kurzańska – 
przy kościele 
NMP – Dz. 2/2, 

23, AM 11, Obr II 

490,00 IV IV               

68 Bogatynia –ul. 
Kościuszki – 

Matejki k/garaży 
– Dz. 29/57, AM 

17, Obr. II 

1281,00 IV IV               

69 Ul. 
Daszyńskiego – 
przed bankiem – 

Dz. 42, AM 16, 
Obr II 

250,00 IV IV               

70 Ul. Dobra –
przed fryzjerem- 

Dz. 13, AM 8, 
Obr. III 

67,5 IV IV               
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71 Sieniawka - Ul. 
Piastowska 

parking - 
rozjazd 

682,56 IV IV               

72 Zalew – Dz. 21. 
AM 4, Obr. II 

1230,00 IV IV               

Razem 31391,06                 

ŚCIEŻKI  ROWEROWE 
 

1 UL. Aleja 
Solidarności 

3045,00 III IV               

2 Ul. Pocztowa 4020,00 III IV               

3 Porajów 7688,00 III IV               

Razem 14753,00                 

ALEJKI - ŚCIEŻKI 
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1 

Od  Ul. 
Boznańskiej  w 
środku do ul. 

Zamoyskiego – 
Dz. 88/1, AM 20, 

Obr II 

60,00 III III               

2 

Ul. Boznańska – 
na terenie 

rekreacyjnym – 
Dz. 104/10, AM 

20, Obr II 

300,00 III III               

3 

Ul. Kościuszki – 
ścieżka 

półokrągła 
naprzeciwko 

terenu 
rekreacyjnego – 
Dz. 115, AM 20, 

Obr. II 

150,00 III III               

4 

Ul. Pastwiskowa 
– do kładki – Dz. 

30/6, AM 20, 
Obr. II 

36,00 III III               

5 

Ul. Matejki – 
ścieżka między 

schodami 
(przed 

parkingiem 
strzeżonym) – 
Dz. 46, AM 19, 

Obr II 

220,00 III III               

6 

Ul. Matejki-3 
Maja – ścieżki 

przy placu 
zabaw – Dz. 
48/2, AM 19, 

Obr. II 

440,00 III III               

7 

Ul. 
Wyczółkowskie

go – przy 
przedszkolu nr 6 
– Dz. 61, AM 19, 

Obr. II 

165,00 III III               
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8 

Ul. Kossaka – 
przed blokiem 
obok sklepu 
Rymarczyk 

(trzepak) – Dz. 
55/3, AM 19, Obr 

II 

49,5 III III               

9 

Ul. 
Wyczółkowskie
go przy placu 

zabaw – Dz. 58, 
AM 19, Obr. II 

304,00 III III               

10 

Ul. Kossaka-
ścieżka za 

barem Antoś do 
parkingu – Dz. 
51, AM 19, Obr. 

II 

50,00 III III               

11 

Ścieżki przed 
szkołą nr 3 i w 

kierunku ul. 
Styki – Dz. 6/40, 

39/11, AM 19, 
Obr II 

420,00 III III               

12 

Ul. Kossaka –za 
parkingiem 

strzeżonym – 
Dz. 6/60, AM 19, 

Obr II 

7,00 III III               

13 

Ul. 3 Maja – 
klomb przy 

fotografie – Dz. 
35, AM 19, Obr II 

15,00 III III               

14 

Ul. II Armii 
Wojska 

Polskiego – za 
EKO w kierunku 

bloków – Dz. 
66/5, AM 19, 

Obr. II 

100,00 III III               
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15 

Ul. Słowiańska – 
przy byłym 

placu zabaw – 
Dz. 39/17, AM 

19, Obr. II 

40,00 III III               

16 

ul. Styki - w 
środku – Dz. 
39/27, 39/26 

80,00 III III               

17 

Park Preibischa 
– Dz. 12/2, AM 

17, Obr. II 

1290,00 III III               

18 

Park Preibischa 
za Strażą 

Pożarną – Dz. 
13/1, AM 17, 

Obr. II 

69,00 III III               

19 

Ul. II Armii 
Wojska 

Polskiego do ul. 
Zygmuntowskiej 
– za OSP – Dz. 
34/27, AM 17, 

Obr. II 

120,00 III III               

20 

Ul. Kościuszki – 
przy parkingu 
przed szkołą 

Górnik – Dz. 44, 
AM 17, Obr. II 

60,00 III III               

21 

Park Jana Pawła 
II – Dz. 135/2, 
AM 16, Obr, II 

2849,00 III III               
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22 

Przy Pomniku -
za parkiem JP II 
– Dz. 160/53, AM 

16, Obr. II 

220,00 III III               

23 

Od ul. 
Energetyków  w 

kierunku ul. 
Kusocińskiego 

– Dz. 160/53, AM 
16, Obr. II 

172,5 III III               

24 

Od ul. 
Energetyków w 

kierunku ul. 
Chopina – Dz. 
Dz. 160/53, AM 

16, Obr. II 

135,00 III III               

25 

Od ul. 
Kusocińskiego 

przy ogrodzeniu 
PKS – Dz. 44, 
AM 16, Obr. II 

190,00 III III               

26 

Ul. Pocztowa za 
hotelem Górnik 

do parkingu 
przy ul. 22 Lipca 
– Dz. 67/9, AM 

16, Obr II 

225,00 III III               

27 

Ul. Pocztowa za 
pierwszym 
blokiem w 

kierunku ul.22 
Lipca – Dz. 

67/13, AM 16, 
Obr II 

172,00 III III               

28 

Ul. Pocztowa za 
ostatnim 

blokiem do ul. 
Energetyków – 
Dz. 67/28, AM 

16, Obr II 

140,00 III III               
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29 

Ul. Pocztowa za 
ostatnim 

blokiem w 
kierunku  miasta 
– Dz. 67/19, AM 

16, Obr. II 

180,00 III III               

30 

Ul. Waryńskiego 
– przy klombie – 
Dz. 15, AM 16, 

Obr II 

112,5 III III               

31 

Ul. Szpitalna – 
ścieżka przy 

garażach do ul. 
Energetyków- 
Dz. 16, AM 15, 

Obr. II 

1120,00 III III               

32 

Park 
Energetyków – 
Dz. 2/10, 2/9 , 
AM 15, Obr. II 

628,94 III III               

33 

Ul. Energetyków 
– do starego 

przedszkola – 
Dz. 23, AM 15, 

Obr. II 

50,00 III III               

34 

Ul. Szpitalna-od 
garaży do 

osiedla domków 
na ul. Chopina – 

Dz. 21/22, AM 
15, Obr. II 

140,00 III III               

35 

Ul. K. Wielkiego 
– Dz. 15/7 , AM 

15, Obr. II 

1052,00 III III               
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36 

Ul. Mieszka I –
przy skwerze – 
Dz. 72/2, AM 15, 

Obr. II 

105,00 III III               

37 

Ul. 
Świerczewskieg

o – plac – Dz. 
6/11, 6/13, 4, AM 

13, Obr. II 

386,00 III III               

38 

Ul. 
Piłsudskiego/ 
D.Sidzikówny-

Inki/ 
Bojownikoów o 

WD od ul. 
Daszyńskiego 

ścieżki za 
Winiarnią w 

prawo – Dz. 52, 
55, 51, AM 15, 

Obr. II 

1172,5 III III               

39 

Ul. Zamknięta –
w prawo do ul. 

Biskupiej Dz. 93, 
AM 15, Obr. II 

165,00 III III               

40 

Ul. Biskupia od 
klombu 

Bogatynia WITA 
do kładki  – Dz. 
104, 106, AM 15, 

Obr. II 

180,00 III III               

41 

ul. 
Daszyńskiego 

między 
boiskiem a 

TESCO – Dz. 
131, AM 15, Obr. 

II 

75,00 III III               
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42 

Ul. 
Daszyńskiego - 

park obok 
Winiarni - 

572,00 III III               

43 

Ul. Spółdzielcza 
– pierwsza w 
prawo od ul. 

Bojowników – 
Dz. 130, AM 15, 

Obr. II 

50,00 III III               

44 

Ul. 
Wyczółkowskie

go – za 
przychodnią – 
Dz. 1/54, 1/64, 
1/63, AM 15, 

Obr. II 

375,00 III III               

45 

Ul. 
Zamoyskiego – 
za Optykiem – 

Dz. 3/17, AM 15, 
Obr. II 

240,00 III III               

46 

Ul. Słowackiego 
do Górskiej –Dz. 
18, AM 8, Obr III 

240,00 III III               

47 

Ul. Kościuszki 
do kładki przed 
fryzjerem – Dz. 
13, AM 8, Obr III 

60,00 III III               

48 

Ul. Skłodowskiej 
– ciągi pieszo – 
jezdne – Dz. 70, 

AM 6, Obr. III 

1216,00 III III               
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49 

Ul. Krzywa – 
ciąg pieszy ze 

schodami – Dz. 
33, AM 5, Obr III 

120,00 III III               

50 

Ul. 
Wyspiańskiego 

do ul. 
Wyspiańskiego 
– Dz. 44, AM 5, 

Obr III 

360,00 III III               

51 

Ul. 
Wyspiańskiego 

do ul. 
Listopadowej 
(trójkąt) – Dz. 

86, AM 5, Obr III 

300,00 III III               

52 

Ul. Kościuszki 
obok sklepu 

spożywczego i 
warsztatu do ul. 
Listopadowej – 
Dz. 78, AM 5, 

Obr. III 

50,00 III III               

53 

Ul. Kościuszki – 
obok sklepu 

spożywczego 
przy krzyżówce 
z ul. Opolowską 
– Dz. 80, AM 5, 

Obr. III 

56,00 III III               

54 

Ul. Bojowników 
do Armii 

Krajowej – za 
cukiernią – Dz. 
53, AM 4, Obr III 

180,00 III III               

55 

Ul. Armii  
Krajowej – 

przed 
PAWEXEM – Dz. 
60, AM 4, Obr III 

60,00 III III               
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56 

Ul. Armii 
Krajowej – ul. 1 

Maja – park 
Darczyńców – 

Dz. 71/7,73,  AM 
4, Obr III 

535,00 III III               

57 

Ul. 1 Maja – 
pierwsza w 
prawo za 

urzędem – Dz. 
34, 33, AM 4, 

Obr. III 

380,00 III III               

58 

Park przy ul. 
Armii Krajowej– 

AM 4, Obr. III, 
Dz. 68 

120,00 III III               

59 

Ul. 1 Maja – 
przed 

Mańdokiem po 
prawej – Dz.  

21/3, AM 4, Obr 
II 

120,00 III III               

60 

Ul. 1 Maja – 
przed Byczkową 
– do kładki – Dz. 
82, AM 4, Obr III 

80,00 III III               

61 

Ul. Śmiała od 
Kilińskiego do 

drogi gruntowej 
za parkiem 

Krasickiego – 
Dz. 16, 25, AM 3, 

Obr III 

330,00 III III               

62 

Park 
Krasickiego – 
Dz. 43, AM 3, 

Obr. III 

281,36 III III               
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63 

ul. Młodych 
Energetyków - 

Dz. 131/8, AM 1, 
Obr. Trzciniec 

220,00 III III               

64 

ul. Ogrodowa do 
przystanku 
PKS- Dz. 

837/339, AM 4, 
Obr. Zatonie 

105,00 III III               

65 

ul. Parkowa-
park i przy 

parku - Dz. 1116, 
837/325, AM 4, 
Obr. Zatonie 

803,00 III III               

66 

ul. Parkowa do 
ul. Komuny 

Paryskiej - Dz. 
1116,1113,837/1
03, AM 4, Obr. 

Zatonie 

476,00 III III               

67 

ul. Ogrodowa -
park - Dz. 

837/339, AM 4, 
Obr. Zatonie 

64,00 III III               

68 

Ul. Jasna –Dz. 
144/1, AM , Obr. 

Trzciniec 

324,00 III III               

69 

Działoszyn -przy 
Ośrodku 

Zdrowia w 
kierunku 

Gospody - Dz. 
629, AM 1, Obr.  

Działoszyn 

460,00 III III               
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70 

Działoszyn - 
przy Kościele -
Dz. 282,285, AM 

1, Obr. 
Działoszyn 

567,00 III III               

71 

Kopaczów-Aleje 
Dębowe - Dz. 

1/14, 1/10, 1/12, 
AM 2, Obr. 
Kopaczów 

2145,00 III III               

 
 

72 

Styk granic 
przejście gr. 

364,00 III III               

73 

Opolno-Zdrój- 
ul. Lipowa – 
chodnik do 

przystanku – Dz. 
303/3, 325, AM 1 

750,00 III III               

74 

Bogatynia – 
Zalew – Dz. 21, 
25, 4,  AM  4, 

Obr. II 

3951,00 III III               

Razem 29400,30                 

ZATOKI AUTOBUSOWE Z WIATAMI 

 
1 Jasna Góra 40,80 III III               
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2 Porajów 160,00 III III               

3 Opolno Zdrój 
(przy kościele) 

424,00 III III               

4 Opolno Zdrój 
TBS 

200,60 III III               

5 Białopole 200,60 III III               

6 Sieniawka 66,00 III III               

7 Kopaczów 40,80 III III               

8 Bogatynia-
Zatnie ul. 

Parkowa przy 
parku 

400,00 III III               
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9 Trzciniec przy 
354 przed 
mostem 

140,00 III III               

10 Trzciniec za 
mostem przy 

354 

150,00 III III               

11 Stare Zatonie 40,00 III III               

12 Działoszyn przy 
drodze 352 

360,00 III III               

13 Posada  przy 
drodze  352 

390,00 III III               

14 Bratków przy 
352 

380,00 III III               

15 Krzewina przy 
drodze 352 

350,00 III III               
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16 Zatonie przy 
drodze 352 

380,00 III III               

17 Zatonie przy 
kopalni zatoka 

80,00 III III               

18 Bogatynia ul. 
Zgorzelecka 

140,00 III III               

19 Bogatynia, ul. 
Daszyńskiego 

przy PKS 

20,00 III III               

20 Bogatynia, ul. II 
AWP przy 

liceum 

140,00 III III               

21 Bogatynia, ul. 
Kościuszki 

przed mostem 
zatoka 

60,00 III III               

22 Bogatynia, ul. 
Kościuszki przy 

ul. O. 
Boznańskiej 

160,00 III III               
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23 Bogatynia, ul. 
Zamoyskiego – 

wiata 

15,00 III III               

24 Bogatynia-
Markocice, ul. 

Główna/kamieni
ołomy –Wiata 

12,00 III III               

25 Bogatynia-
Markocice, ul. 
Główna 58–

Wiata 

12,00 III III               

26 Opolno-Zdrój 
przy TBS 

140,00 III III               

27 Bogatynia – ul. 
Białogórska 

60,00 III III               

28 Bogatynia ul. 
Chełmońskiego 

20,00 III III               

29 Posada 40,00 III III               
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30 Bratków 
wewnątrz wsi  2 

szt. 

80,00 III III               

31 Krzewina 
wewnątrz wsi -2 

szt. 

40,00 III III               

32 Lutogniewice 
wewnątrz wsi 2 

szt. 

40,00 III III               

33 Wyszków 44,50 III III               

Razem 4826,30 

 

 

                

SCHODY TERENOWE 

1  
W parku Jana 

Pawła II od 
pomnika – AM 

16, Obr. II 

40,00 II R III R               

2  
Ul. 

Kusocińskiego 
na rogu do 

boiska – Dz. 
107, AM 16, Obr. 

II 

3,00 II R III R               
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3 Ul. Matejki – 
obok parkingu 
strzeżonego 

przed blokiem – 
Dz. 46, AM 19, 

Obr. II 

50,00 II R III R               

4 Ul. Matejki – 3 
Maja – Dz. 48/2, 

AM 19, Obr II 

4,50 II R III R               

5 Ul. Matejki – w 
kierunku ul. 

Szymanowskieg
o – Dz. AM 18, 

Obr. II 

6,00 II R III R               

6 Ul. 
Wyczółkowskie

go - obok 
Przedszkola nr 

6- Dz. 61, AM 19, 
Obr. II 

3,00 II R III R               

7 Ul. 
Wyczółkowskie

go przed 
ciągiem 

sklepów – Dz. 
6/18, AM 19, 

Obr. II 

3,00 II R III R               

8 Ul. 
Wyczółkowskie

go przed 
ciągiem 

sklepów – Dz. 
6/18, AM 19, 

Obr. II 

12,00 II R III R               

9 Ul. 
Wyczółkowskie
go 22-26 – Dz. 

58, AM 19, Obr II 

4,00 II R III R               
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10 Ul. Kossaka –od 
Matejki w 

kierunku baru 
Antoś i placu 
zabaw Dz. 51, 
AM 19, Obr. II 

49,50 II R III R               

11 Ul. Kossaka –
przed szkołą nr 
3 – Dz. 6/60, AM 

19, Obr. II 

8,00 II R III R               

12 Ul. Kossaka – za 
parkingiem 

strzeżonym – 
Dz. 6/60, AM 19, 

Obr. II 

2,25 II R III R               

13 Ul. Fałata w 
kierunku 

Zamoyskiego – 
Dz. 86/13, AM 

20, Obr. II 

6,00 II R III R               

14 Ul. Boznańska – 
na ścieżce od 

terenu 
rekreacyjnego 

do ul. 
Kościuszki – Dz. 
104/10, AM 20, 

Obr. II 

3,00 II R III R               

15 Ul. Szpitalna – 
zejście do 

garaży – Dz. 
18/12, 21/22, AM 

15, Obr. II 

25,00 II R III R               

16 Ul. Mieszka I – 
Dz. 80, AM 13, 

Obr. II 

31,50 II R III R               
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17 Kopaczów 
schody przy 

pomniku obok 
Kościoła – Dz. 

106/1, AM 1 

15,00 II R III R               

18 Ul. 
Wyczółkowskie
go – od ciągu 
sklepów na 
parking przy 
przychodni – 

Dz. 1/18 – AM 4, 
Obr II 

4,00 II R III R               

19 Ul. 
Malczewskiego 

– Dz. 1/82, AM 1, 
Obr. Markocice 

50,00 II R III R               

20 ul. Krzywa – Dz. 
33, AM 5, Obr. III 

50,00 II R III R               

21 Park JP II –Dz. 
160/53, AM 16, 

Obr. II 

25,00 II R III R               

22 Park 
Krasickiego – 
Dz. 43, AM 3, 

Obr. III 

3,00 II R III R               

23 Ul. Parkowa – 
park w Zatoniu – 
Dz. 837/325, AM 
4, Obr Zatonie 

8,00 II R III R               

Razem 405,75                 
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TERENY GMINNE PRZY GARAŻACH 

1  

UL. 
Kusocińskiego 

– Bogatynia 

350,00 III III 

              

2 Ul. Pocztowa-
A.Solidarności-

Batorego 
Dz.140,141 AM 

14 

850,00 III III 

              

3 Ul Szpitalna, 
Dz.18/12, 

AM 15 

500,00 III III 

              

4 Ul.  Żołnierzy 
Niezłomnych / 
22-go Lipca ; 

Dz.67/50,69/11 
AM 16 obr II 

180,00 III III 

              

5 Ul. Boznańska – 
przy placu 

rekreacyjnym  
Dz.107/31 AM 20 

obr II 

400,00 III III 

              

6 Ul. Boznańska – 
garaże Dz.98/30, 

111/57  AM 20 
obr II 

800,00 III III 

              

7 Ul. 
Zamoyskiego – 

garaże 
Dz.16/3,1/55,1/18
1,78/39 AM 4 obr 

I 

700,00 III III 
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8 Ul. Matejki – 
Wyczółkowskie

go – garaże 
Dz.41/1,41/199 
AM 19, obr II 

800,00 III III 

              

9. IIAWP – Matejki 
garaże Dz. 

11/16, AM 18 , 
obr II 

300,00 III III 

              

10 Ul. Kościuszki – 
garaze Dz. 

29/57, AM 17 , 
obr II 

900,00 III III 

              

11 Ul. 
Kusocińskiego 

– garaże 
Dz.160/57 AM 16 

obr II 

500,00 III III 

              

12 Ul. Chopina – 
garaże Dz. 3/26, 

AM 18 obr II 

110,00 III III 

              

Razem 6390,00  
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Ogółem miesięczne wynagrodzenia brutto za letnie lub zimowe utrzymanie 

dróg, ulic, chodników, ścieżek, obiektów mostowych, kładek, parkingów, 

alejek, zatok autobusowych wraz z wiatami na terenie miasta i gminy 

Bogatynia  

            

Ogółem całkowite wynagrodzenie (brutto / netto) za letnie i zimowe 

utrzymanie dróg, ulic, chodników, ścieżek, obiektów mostowych, kładek, 

parkingów, alejek, zatok autobusowych wraz z wiatami na terenie miasta i 

gminy Bogatynia 

 

 
 
Łączna ilość m² dróg, ulic, chodników, ścieżek, obiektów mostowych, kładek, parkingów, alejek, zatok autobusowych wraz z wiatami  do 
utrzymania na terenie miasta i gminy Bogatynia – 597.247,45m² 
Legenda: 
Letnie utrzymanie dróg ulic i chodników : 
KATEGORIA I – 3x razy w tygodniu ( poniedziałek, środa, piątek ) zamiatanie i zmywanie 
KATEGORIA II – 2x razy w tygodniu (wtorek, czwartek) zamiatanie i zmywanie 
KATEGORIA III – 1x raz w tygodniu (środa) zamiatanie i zmywanie 
KATEGORIA IV – 1x na dwa tygodnie (środa) zamiatanie i zmywanie 
R – ręczne zamiatanie i zmywanie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników: 

 
 

L.p. Standard Opis stanu utrzymania drogi dla 
danego standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu  

po ustaniu opadów śniegu po stwierdzeniu występowania 
zjawiska 

1 2 3 4 5 
 
 

1 

 
 

1 

Jezdnia czarna 
- sucha 
- mokra 

Dotyczy jezdni i poboczy 
- luźny                        - 2godz. 

- błoto pośniegowe     - 2godz. 

- gołoledź            - 2 godz. 
- szron                - 2 godz. 
- szadź                - 2 godz. 
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Przejezdność całodobowa - zaspy                         - nigdy 
- zajeżdżony                - nigdy 

- pośniegowa      - 4 godz. 
- lodowica            - 4 godz. 

 
 

2 

 
 

2 

Jezdnia odśnieżona na całej 
szerokości 
Jezdnia posypana na całej długości 

- luźny                           - 4 godz. 
- błoto pośniegowe      - 6 godz. 
-zajeżdżony – występuje cienka 
warstwa nie utrudniająca ruchu 

- gołoledź             - 3godz. 
- szron                 - 3godz. 
- szadź                 - 3godz. 
- pośniegowa       - 4godz. 
- lodowica            - 4godz. 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

Jezdnia odśnieżona na całej  
szerokości 
Jezdnia posypana na: 
- skrzyżowaniach z drogami 
- skrzyżowaniach z koleją 
- odcinkach o pochyleniu > 4% 
- przystankach autobusowych 
- innych miejscach ustalonych przez  
zarząd drogi 

- luźny                        - 6godz 
-zajeżdżone             występuje 
- zaspy                        - 6godz 
- lokalnie języki śnieżne 6godz 
- utrudnienia dla samochodów  
osobowych 
 

 

W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź            - 5 godz. 
- szron                - 5 godz. 
- szadź                - 5 godz. 
- pośniegowa      - 6 godz. 
- lodowica           - 5 godz. 

 
 

4 

 
 

4 

Jezdnia odśnieżona na całej  
szerokości 
Jezdnia posypana na odcinkach 
decydujących o możliwości ruchu 

- luźny                           - 8 godz. 
- zajeżdżony            - występuje 
- języki śnieżne       - występuje 
- zaspy                    - do 8 godz.  
Dopuszcza się przerwy 
w komunikacji do 8 godz. 

W miejscach wyznaczonych:  
- gołoledź             - 8 godz. 
- pośniegowa       - 10 godz. 
- lodowica            - 8 godz. 

 
 

5 

 
 

5 

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, 
odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu 
z wykonaniem mijanek. Jezdnia 
posypana na odc. decydujących o 
możliwości ruchu. 

- luźny                      - 16 godz. 
- zajeżdżony            - występuje 
- nabój śnieżny        - występuje 
- zaspy                    - występuje 
Dopuszcza się przerwy 
w komunikacji do 24 godz. 

W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź                 –8godz 
- pośniegowa            -8godz.  

 
6 

 
6 

Jezdnia zaśnieżona  
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie 
w zależności od potrzeb. Jezdnie 
posypane po odśnieżaniu w miejscach 
wyznaczonych przez zarząd drogi 

- luźny                  - występuje 
- zajeżdżony        - występuje 
- nabój śnieżny     - występuje 
- zaspy        - występują co 48 godz. 

W miejscach wyznaczonych: 
wszystkie rodzaje śliskości po 
odśnieżaniu                        - 2 godz. 

 
 

 



Część III Projekt umowy                CZĘŚĆ I 

 
Nr referencyjny IZO.272. … . ….. .PW 

Umowa nr … . …. 
 

zawarta w dniu … . … . …….. r. w Bogatyni pomiędzy: 
1. Gminą Bogatynia w imieniu, której działa 
 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia – mgr Andrzej Grzmielewicz 
 zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”, 

a 
2. ……………………………………………………. zarejestrowanym/wpisanym………………, 
NIP ……………………., Regon ……………………….., wysokość kapitału zakładowego  
w całości wpłaconego ……………………..zł, (o ile dotyczy) w imieniu i na rzecz której działa: 
……………………………………………………….. 
zwanym w tekście „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), strony zgodnie postanawiają:                 

§1 
 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie stałych czynności 
obejmujących letnie i zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników na terenie miasta i gminy 
Bogatynia. 
2. W skład stałych czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg, ulic i chodników 
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wchodzą następujące prace: 
2.1. Mechaniczne oczyszczanie dróg, ulic oraz zatok przystankowych ze śniegu, błota i lodu 
prowadzone przy wykorzystaniu solarko – piaskarek z pługiem odśnieżnym wykonywane na 
bieżąco w ciągu dnia, a w przypadku występowania ciągłych opadów śniegu w ciągu całej 
doby. Przy oczyszczaniu dróg, ulic, chodników, placów należy kierować się zaleceniami 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 roku w sprawie rodzajów  
i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz 
ulicach i placach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960). Odśnieżanie należy prowadzić tak, 
aby części przykrawężnikowe jezdni, studzienki kanalizacyjne były w okresie mrozów  
i opadów śnieżnych oczyszczone ze śniegu i lodu w stopniu umożliwiającym spływ wody  
z jezdni powstałej z topniejącego śniegu; Wykonawca ma obowiązek odśnieżać i usuwać 
śliskość niezwłocznie po wystąpieniu opadów lub zjawisk powodujących gołoledź. 
2.2. Bieżące oczyszczanie ze śniegu, błota pośniegowego wraz z posypywaniem mieszanką 
piaskowo - żwirową lub kruszywem naturalnym o uziarnieniu do 4mm: chodników (całe 
powierzchnie ciągów pieszych), zatok w wiatach przystankowych, parkingów, schodów, 
kładek. 
2.3. Likwidacja lodu na nawierzchniach: chodników, zatok przystankowych, parkingów, 
schodów, kładek poprzez posypywanie mieszanką żwirową-piaskową z dodatkiem chlorku 
wapnia.  
2.4. Likwidacja nawisów lodowych na budynkach Urzędu Miasta i Gminy mieszczących się 
przy ulicach: Daszyńskiego, II Armii Wojska Polskiego i 1-go Maja w Bogatyni. 
2.5. Wywóz nagromadzonego śniegu, błota pośniegowego i lodu z głównych ciągów 
komunikacyjnych i chodników. 
2.6. Bieżące oczyszczanie chodników, placów i dojść ze śniegu, błota pośniegowego i lodu 
wraz z posypywaniem mieszanką piaskowo - żwirową lub kruszywem naturalnym  
o uziarnieniu do 4mm w obrębie budynków Urzędu Miasta i Gminy mieszczących się przy  
ulicach: Daszyńskiego, II Armii Wojska Polskiego i 1 Maja w Bogatyni. 
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2.7. Utrzymywanie dyżurów i dyspozycyjność przez całą dobę w okresie wzmożonych 
opadów. 
2.8. Oczyszczanie dróg, ulic, zatok przystankowych, chodników, parkingów, schodów, kładek 
z nagromadzonej mieszanki żwirowo – piaskowej wraz z jej wywozem w trakcie trwania 
okresu zimowego i po jego zakończeniu. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do rozstawienia 78 własnych plastikowych pojemników  
z piaskiem na terenie miasta i gminy Bogatynia w miejscach określonych w załączniku nr 2 
do niniejszej umowy oraz zebranie ich po zakończeniu utrzymania dróg, ulic i chodników  
w standardzie zimowym. Wykonawca ma obowiązek sprawdzać i uzupełniać pojemniki  
w piach w miarę potrzeb. 
4. Zimowe utrzymanie dróg gruntowych odbywać się będzie przez zgłoszenie telefoniczne/ 
bądź mailowe Zamawiającego nie częściej niż 2 razy w miesiącu. 
5. W okresie zimowym, gdy nie będą występowały opady śniegu do obowiązków Wykonawcy 
należy utrzymanie czystości dróg, ulic i chodników w letnim standardzie oczyszczania (bez 
mycia ulic). Wykonawca winien być w tym czasie w stałej gotowości do zimowego 
utrzymania dróg, ulic i chodników.   
  
6. W skład stałych czynności związanych z letnim utrzymaniem dróg, ulic i chodników 
wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy wchodzą następujące prace: 
6.1. Mechaniczne zamiatanie dróg, ulic i zatok przystankowych w technologii bezpylnej  
(w układzie zamkniętym) z możliwością zraszania zgodnie z harmonogramem oczyszczania 
zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 
6.2. Mycie ulic/polewanie ulic, częstotliwość polewania uzależniona będzie od panujących 
warunków atmosferycznych; 
6.3. Ręczne zamiatanie i oczyszczanie wraz z usuwanie zgarniętych nieczystości z: 
- dróg, mostów, kładek, parkingów, schodów, ulicznych wiat przystankowych i terenu wokół 
przystanku w promieniu 1,5m, chodników, alejek parkowych i ścieżek (oczyszczanie 
chodników obejmuje całe powierzchnie ciągów pieszych – chodniki z betonowych płytek, 
polbruku, dywaniki asfaltowe, utwardzone ścieżki gruntowe; 
6.4. Bieżące usuwanie porostów i roślin w ciągach pieszych i jezdnych (w tym także 
zastosowanie  środka zwalczającego chwasty); 
6.5. Usuwanie z ciągów pieszych i jezdnych nanosów ziemi i gałęzi po intensywnych 
opadach atmosferycznych lub wichurach. 
7. W przypadku wystąpienia w okresie letnim warunków atmosferycznych nadających się do 
zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
zimowy standard utrzymania dróg, ulic i chodników.   
8. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy został zawarty w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, ofercie Wykonawcy oraz załącznikach (1 i 2) do niniejszej umowy 
stanowiących integralną część niniejszej umowy. 
 

§2 
 

Działania wynikające z zakresu stałych czynności związanych z letnim i zimowym 
utrzymaniem dróg, ulic i chodników odbywać się będą zgodnie z zatwierdzonymi przez 
Zamawiającego i Wykonawcę harmonogramem robót zawartym w załączniku nr 1 oraz 
sytuacji opisanej w §1 ust 3 i 4 niniejszej umowy. 

   
 

§3 
 

Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy dostarcza 
Wykonawca i muszą one odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 



 140 

§4 

 
1.Strony ustalają wynagrodzenie za: 
1.1. Wykonanie stałych czynności związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg, ulic  
i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz rozstawianie i zbieranie 78 
plastikowych pojemników z piaskiem zgodnych z §1 niniejszej umowy za całkowite 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości – .......................... zł brutto    
(słownie zł. ............................................................................................................) 
w tym : 
- cena netto .......................zł. (słownie złotych: ..................................................................)                  
-podatek  VAT wg stawki ......... % co stanowi kwotę .................... zł (słownie złotych:  
...................................................................................................................................................) 
1.1.1. Całkowita ryczałtowa cena brutto składa się z: 
a) ceny ryczałtowej brutto za wykonanie czynności określonych w załączniku nr 1  
w wysokości ……………………… zł; 
b) ceny ryczałtowej brutto za rozstawianie i zbieranie 78 plastikowych pojemników  
z piaskiem na terenie miasta i gminy Bogatynia przez cały okres realizacji umowy  
w wysokości ……………………… zł. 
c) ceny ryczałtowej brutto za zimowe utrzymanie dróg gruntowych (300.000m2)  
w wysokości ……………………… zł; 
w tym: 
- ceny ryczałtowej brutto za 1m2 zimowego utrzymania dróg gruntowych w wysokości 
……………………… zł. 
 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 1.1. jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
kompletnym, jednoznacznym i ostatecznym. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty 
mogące powstać w okresie realizacji przedmiotu umowy w tym m.in.:  
a. koszty zużycia energii i wody; 
b. koszty transportu, przyjęcia i składowania zanieczyszczeń (tj. piasku, liści, śniegu, błota 
pośniegowego  itp.) na zorganizowane wysypisko; 
c. koszty związane z wykorzystaniem materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich 
przedmiotów niezbędnych do wykonania zamówienia; 
d. koszty związane z utrzymaniem w sprawności sprzętu i urządzeń niezbędnych do 
realizacji przedmiotu umowy; 
e. koszty utrzymania bazy; 
f. koszty dzierżawy i wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie realizacji przedmiotu 
zamówienia.  
3. Strony ustalają, iż wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot umowy 
nie może przekroczyć kwot jakie Zamawiający przeznaczy na finansowanie prac objętych 
niniejszą umową w budżetach Gminy Bogatynia na lata 2018 – 2020. 
4. Ceny o których mowa w §4 ust 1 ulegną waloryzacji. Waloryzacja zostanie dokonana 
dwukrotnie tj. po 1 stycznia  2019r. oraz po 1 stycznia 2020r. 
5. Podstawą waloryzacji będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze 
Polskim za rok poprzedni. 
  

§5 

 
1. Wykonawca będzie otrzymywał:  
a. (miesięczne lub co dwa miesiące) wynagrodzenia ryczałtowe za czynności związane  
z letnim utrzymaniem dróg, ulic i chodników w wysokości określonej w załączniku nr 1 lub 
b. (miesięczne lub co dwa miesiące) wynagrodzenia ryczałtowe za czynności związane 
zimowym utrzymaniem dróg, ulic i chodników w wysokości określonej w załączniku nr 1 oraz 
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c. raz do roku za rozstawienie i zebranie 78 plastikowych pojemników z piaskiem na terenie 
miasta i gminy Bogatynia w okresie zimowym. Płatność  w wysokości określonej w §4 ust 1 
pkt 1.1 ppkt 1.1.1. lit. b za rozstawianie i zbieranie 78 plastikowych pojemników oraz 
wykonanie czynności o których mowa w załączniku nr 2 do niniejszej umowy nastąpi  
w trzech ratach w trzech kolejnych latach po każdorazowym zebraniu wszystkich 
pojemników. 
d. (miesięczne lub co dwa miesiące) wynagrodzenia ryczałtowe za czynności związane 
zimowym utrzymaniem dróg gruntowych, które będzie oblicazne na podstawie zleconych 
przez Zamawiającgo prac tj. faktycznie odśnieżonych metrów kwadratowych dróg 
gruntowych pomnożonych przez cenę ryczałtową brutto o której mowa w §4 ust 1 pkt 1.1 
ppkt 1.1.1. lit. c tiret 1. 
1.1. Rozliczenie czynności o których mowa w §1 nastąpi na podstawie wykonanych usług 
potwierdzonych przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
nad realizacją zamówienia o której mowa w ust 4 niniejszego paragrafu. Podstawą płatności 
będzie faktura VAT wraz z protokołem z kontroli wykonanych prac zatwierdzonym przez 
Zamawiającego, wystawiana przez Wykonawcę (co miesiąc lub co dwa miesiące). 
2. Faktury Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na 
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT wraz z protokołem kontroli 
wykonanych prac zatwierdzonym przez Zamawiającego i dokumentami  rozliczeniowymi. 
3.Wykonawca jako odbiorcę na fakturach wskazuje Gminę Bogatynia, nr NIP 615-18-10-987.    
4. Osobą sprawującą nadzór nad realizacją zamówienia jest: 
Agnieszka Gryszkiewicz – Główny Specjalista ds. komunalnych, nr tel. 75 77 25 355, e-mail: 
agnieszka.gryszkiewicz@bogatynia.pl 
5. Do każdej faktury Wykonawca winien załączyć oświadczenie, że osoby określone  
w pkt. 6.5. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonujące usługi dla 
Zamawiającego są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę  
i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia za poprzedni 
miesiąc. Brak niniejszego oświadczenia stanowić będzie podstawę odmowy wypłaty 
wynagrodzenia. Powyższy obowiązek ma również zastosowanie do podwykonawców.  

 
§6 

 
Umowa zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r. 

 
§7 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.1. Sprawowanie i zapewnienie nadzoru nad realizacją umowy; 
1.2. Bieżąca kontrola wynikająca z harmonogramu; 
1.3. Sprawdzanie i aprobowanie kompletowanych i wystawianych przez Wykonawcę 
załączników i faktur. 
1.4. Terminowe regulowanie należności Wykonawcy. 

 
§8 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1.1. Wykonywanie usług z należytą starannością, zgodnie z ofertą, SIWZ i z zasadami 
wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, 
materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do 
wykonania usług o których mowa w §1 niniejszej umowy oraz usunięcia wad w takim 
zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych; 
1.2. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody 
organizacyjno-techniczne; 
1.3. Pokrywanie wszelkich kosztów powstałych w okresie realizacji przedmiotu umowy. 
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1.4. Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności przez cały okresie obowiązywania niniejszej umowy. 
1.5. Zapewnienie całodobowego systemu łączności z Zamawiającym.  
1.6. Zapewnienie terenu umożliwiającego założenie bazy technicznej dla pracowników, 
sprzętu i środków potrzebnych do utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie gminy 
Bogatynia. 
1.7. Dokonywanie wspólnie z osobą sprawującą nadzór nad realizacją zamówienia o której 
mowa w §5 ust. 4 jeden raz w tygodniu kontroli realizacji zleconych zadań o których mowa  
w §1 niniejszej umowy. Transport zapewnie Wykonawca. Termin kontroli zleconych zadań 
każdorazowo zostanie ustalony przez Zamawiającego.  
  

§9 
 
Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie woli dotyczące gwarancji dobrego 
wykonania umowy zobowiązując się, że wykona przedmiot umowy zgodnie  
z obowiązującymi normami, przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

 
§10 

 
1. Zamawiający będzie sprawdzał na bieżąco wykonywanie czynności wchodzących  
w zakres niniejszej umowy. O czynnościach sprawdzających Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę z wyprzedzeniem jednodniowym telefonicznie lub faxem. Zamawiający 
zastrzega sobie również prawo do wykonywania niezapowiedzianych kontroli. Z czynności 
sprawdzających strony spiszą protokół.  
 
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wykonywanie usług wymienionych w §1 następuje  
z naruszeniem ustalonych zasad i harmonogramów wówczas Zamawiający naliczy 
Wykonawcy kary, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 1. 
 

§11 
 
1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych  
z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych na zasadach 
opisanych poniżej: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za zwłokę w realizacji usług wymienionych w §1 w stosunku do przyjętego harmonogramu 
– w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia umownego określonego w załączniku nr1 
do niniejszej umowy za dane czynności, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu końcowego 
na realizację tych czynności wynikających z harmonogramu; 
b) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego przewidzianego w § 4 ust. 1 pkt 1.1. 
c) za przekroczenie terminu zapłaty o którym mowa w §13 ust. 4 w umowie pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawca lub dalszym podwykonawcą w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto przewidzianego w umowie pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą. 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
za odstąpienie od Umowy z wyłącznej winy Zamawiającego - w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego przewidzianego w § 4 ust. 1 pkt 1.1. 
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.  
3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych           

z tym kosztów.  
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę która naruszała postanowienia 
Umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. 
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Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności 
Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na 
drodze sądowej. 
 

§12 
 

Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 
1.1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 
1.2. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usług w terminie 3 
dni od podpisania umowy lub przerwał realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni oraz 
nie kontynuuje ich  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
1.3. Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego i pomimo dwukrotnego wezwania do 
poprawy jakości usług złożonego na piśmie przez Zamawiającego nie poprawił jakości 
świadczenia usług – po upływie 7 dni od dnia doręczenia drugiego wezwania do poprawy 
jakości usług. 
1.4. Wykonawca nie posiada aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności. 
1.5. Wykonawca utraci uprawnienia do wykonywania umowy, wynikające z przepisów prawa. 
1.6. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z ważnego powodu w każdym 
czasie. Przez ważny powód należy rozumieć w szczególności: rażące naruszenie przez 
Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. 
1.7. Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za czynności wykonane w ramach 
przedmiotu umowy przed dniem otrzymania oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu 
umowy. Wynagrodzenie to – w razie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w toku 
okresu rozliczeniowego - będzie ustalane w sposób proporcjonalny do ilości dni świadczenia 
w danym okresie usług przez Wykonawcę.  
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
 

§13 

 
1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy/om ……………………..…………………… 
wykonanie następujących zakresów robót objętych niniejszą umową, wymienionych  
w złożonej ofercie: 
…………………….…………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania lub Wykonawca nie 
zamierza powierzyć wykonania żadnych robót podwykonawcom.  
2.Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do przedstawienia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający 
wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być 
krótszy niż 3 dni. 
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3. Wykonawca,  jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 7 dni od 
podpisania niniejszej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
zawartej z podwykonawcą wraz ze szczegółowym zakresem usług przewidzianych do 
wykonania przez podwykonawców.  
Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy, których przedmiotem są 
usługi, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub dotyczą dostawy materiałów. Wyłączenie to nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000zł brutto. 
4. W przypadku umowy o której mowa w ust. 3 termin zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku do siedziby Wykonawcy. 
W przypadku, gdy w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż określono powyżej Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej o której mowa w §11 ust. 1 pkt 1 lit. c. 
5. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, których umowy dostarczono Zamawiającemu 
zyskują status oficjalnego podwykonawcy. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  
w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie. 
7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 
wynagrodzenia, a wprzypadku płatności częściowych przed datą rozliczenia drugiej  
i następnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy  -  kopie faktur podwykonawców  
i oświadczenia podwykonawców dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 
(dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. 
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je 
podwykonawcy powinny potwierdzać brak zaległości wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

 
§14 

 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

 
§15 

 
1. Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty Wykonawcy za wyjątkiem zmian przewidzianych w ust 2 oraz sytuacji opisanej w §4 
ust 4.  
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w następujących 
przypadkach: 
1) zawarcia umowy po 1 stycznia 2018r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian  
w stosunku do umowy polegających na dostosowaniu ilości miesięcy: letniego  
i zimowego utrzymania dróg ulic i chodników na terenie miasta i gminy Bogatynia do 
faktycznych miesięcy kalendarzowych realizacji przedmiotu umowy; 
2) zmiany (zmniejszenie lub zwiększenie) częstotliwości wykonywania zakresu prac 
określonego w §1 niniejszej umowy, jak również zmniejszenie samego zakresu o ulice które 
zostaną przekazane pod władanie nowego zarządcy drogi lub też wystąpienia sytuacji 
nieprzewidzianych okoliczności, tj. np. klęski żywiołowe, które zniszczą istniejącą 
infrastrukturę co spowoduje brak możliwości oczyszczania drogi w danym standardzie. 
Sytuacje te będą powodowały zmiany miesięcznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
przy zachowaniu cen jednostkowych. 
3) zmiany urzędowej stawki podatku VAT; zmianie ulegnie stawka i wartość podatku VAT 
oraz ceny ofertowe brutto przy zachowaniu cen netto. 
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności. 
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§16 

 
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§17 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustaw  
Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

§18 

 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy 
egzemplarze dla Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
  
 
 
 
 
 
       Wykonawca:                                               Zamawiający: 
 
.......................................                                                               .............................................. 
      
 
 
 
   

   Kontrasygnata Skarbnika Gminy 

 

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



Nr referencyjny IZO.272. … …… .PW                              Załącznik nr 1 do umowy nr … . ……. 

 
WYKAZ ULIC, DRÓG, CHODNIKÓW,ŚCIEŻEK, OBIEKTÓW MOSTOWYCH, KŁADEK, PARKINGÓW, ALEJEK, ZATOK 

AUTOBUSOWYCH WRAZ Z WIATAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY BOGATYNIA 
 Cena za m² 

(brutto)  
Miesięczne wynagrodzenia brutto za poszczególne miesiące 

*w każdej rubryce należy wpisać wynagrodzenie za trzy takie same miesiące w trzech  

przypadających po sobie latach 

Lp.  

Nazwa ulicy 

 

Powierzchnia ulicy 

m² 

 

Powierzchnia 

chodnika m² 

 

Standard zimowego 

utrzymania 

K
a

te
g

o
r
ia

 

letn
ieg

o
 

u
tr

z
y

m
a

n
ia 

zim
a

 

la
to

 1
-2

0
1
8
 

1
-2

0
1
9
 

1
-2

0
2
0
 

 
2

-2
0

1
8
 

2
-2

0
1
9
 

2
-2

0
2
0
 

  
3

-2
0

1
8
 

3
-2

0
1
9
 

3
-2

0
2
0
 

  
4

-2
0

1
8
 

4
-2

0
1
9
 

4
-2

0
2
0
 

 
5

-2
0

1
8
 

5
-2

0
1
9
 

5
-2

0
2
0
 

6
-2

0
1
8
 

6
-2

0
1
9
 

6
-2

0
2
0
 

7
-2

0
1
8
 

7
-2

0
1
9
 

7
-2

0
2
0
 

8
-2

0
1
8
 

8
-2

0
1
9
 

8
-2

0
2
0
 

9
-2

0
1
8
 

9
-2

0
1
9
 

9
-2

0
2
0
 

 
1

0
-2

0
1
8
 

1
0

-2
0
1
9
 

1
0

-2
0
2
0
 

1
1

-2
0
1
8
 

1
1

-2
0
1
9
 

1
1

-2
0
2
0
 

  
1

2
-2

0
1
8
 

1
2

-2
0
1
9
 

1
2

-2
0
2
0
 

 

 
1 

Aleja 
Solidarności 

14525,00 3574,00 III III 

              

2 

Aleja Zesłańców 
Sybiru 

7280,00 1200,00 III III 

              

3 

Armii Krajowej 2370,00 790,00 III III 

              

4 

II Armii WP 7600,00 2189 III III 

              

5 

Batorego 
Stefana 

520,00 380,00 III III 
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6 

Bema 508,50 0,00 III III 

              

7 

Białogórska 0 600,00 - III 

              

8 

Biskupia 1400,00 493,00 III IV 

              

9 

Bohaterów 
Warszawy 

0,00 0,00 III III 

              

10 
J. Piłsudskiego; 
D. Siedzikówny-

Inki 
/Bojowników 

WiD/ 

2600,00 350,00 III III 

              

11 

Boznańskiej 
5966,00 

 
 

770,00 III III 

              

12 

Chrobrego 
 

472,00 0,00 III III 
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13 

Chopina 1440,00 1440,00 III III 

              

14 

Chełmońskiego 2540,00 1108,00 III III 

              

15 

Cicha 825,00 100,00 III IV 

              

16 

Daszyńskiego 2450,00 2300,00 III III 

              

17 

Daszyńskiego 
(plac) + PKS 

7638,00 0,00 III III 

              

18 

Daszyńskiego 
(droga) 

463,00 
 

36,00 III III 

              

19 

Dąbrowskiego 2310,00 259,00 III III 
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20 

Dębowa 1755,00 0,00 III IV 

              

21 

Dobra 450,00 0,00 III III 

              

22 
W.Pileckiego, 
gen Stefana 
Roweckiego-

Grota 
/Dymitrowa/ 

2283,00 610,00 III III 

              

23 

Dworcowa 924,00 228,00 III III 

              

24 

Dworska 0 160,00 - III 

              

25 

Dzika 1177,00 478,00 III III 

              

26 

Energetyków 5100,00 1700,00 III III 
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27 

Fabryczna 730,00 146,00 III III 

              

28 

Fałata 540,00 0,00 III IV 

              

29 

Francuska 620,00 0,00 III IV 

              

30 

Główna 13765,00 9215,00 III III 

              

31 

Górna 1210,00 0,00 III IV R 

              

32 

Górnicza 425,00 0,00 III IV 

              

33 

Górska 1710,00 0,00 III IV R 
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34 

Grottgera 280,00 0,00 III IV 

              

35 

Jana III 
Sobieskiego 

950,00 550,00 III III 

              

36 

Jasna 653,00 0,00 III IV 

              

37 

Karłowicza 935,00 340,00 III III 

              

38 

Kazimierza 
Jagielończyka 

975,00 580,00 III III 

              

39 

Kazimierza 
Wielkiego 

2646,00 3066,00 III III 

              

40 

Kąpielowa 720,00 0,00 III IV 
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41 

Kilińskiego 2370,00 0,00 III III 

              

42 

Kochanowskieg
o 

1800,00 400,00 III III 

              

43 

Kolejowa 
+ nowa 

5879,00 1874,00 III IV 

              

44 

Komedy-
Trzcińskiego 

825,00 150,00 III III 

              

45 

C.K. Norwida 
/ Komuny 
Paryskiej/ 

536,00 0,00 III IV 

              

46 

Konopnickiej 340,00 0,00 III IV 

              

47 

Konrada 6246,00 0,00 III IV 
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48 

Kopernika 2400,00 240,00 III IV R 

              

49 

Kossaka 2070,00 2325,00 III III 

              

50 

Kościuszki 7150,00 1800,00 III III 

              

51 

Krakowska 3744,00 648,00 III III 

              

52 

Krakowska 
(droga) 

300,00 100,00 III III 

              

53 

Kręta 1598,00 0,00 III IV 

              

54 

Krótka 760,00 0,00 III IV 
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55 

Krzywa 905,00 0,00 III III 

              

56 

Kurzańska 4332,00 1002,00 III III 

              

57 

Kusocińskiego 3510,00 1080,00 III III 

              

58 

Leśna 1269,00 0,00 III IV R 

              

59 

 
Żołnierzy 

Niezłomnych 
/22 Lipca/ 

301,00 0,00 III III 

              

60 

Lipowa 765,00 0,00 III IV 

              

61 

Listopadowa 1750,00 0,00 III III 
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62 

Ludowa 400,00 200,00 III III 

              

63 

Łąkowa 1200,00 0,00 III IV R 

              

64 

Łużycka 1236,00 0,00 III IV 

              

65 

1 Maja 0 674,00 - III 

              

67 

3 Maja 1650,00 400,00 III III 

              

68 

Malczewskiego 950,00 190,00 III III 

              

69 

Matejki 4595,00 2159,00 III III 
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70 

Mickiewicza - 
Dębowa 

4911,00 0,00 III IV 

              

71 

Mieszka I 420,00 0,00 III III 

              

72 

Młodych 
Energetyków 

3014,00 300,00 III IV 

              

73 

Moniuszki 957,00 259,00 III III 

              

74 

Nadbrzeżna 4021,00 0,00 III III 

              

75 

Nadrzeczna 2768,00 0,00 III IV R 

              

76 

Nowa 4000,00 0,00 III IV 
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77 

Św. Jana Pawła 
II 

/ Nowotki / 
652,00 326,00 III III 

              

78 

Ogrodowa 904,00 521,00 III IV 

              

79 

Okólna 1650,00 0,00 III IV 

              

80 

Okrzei 600,00 0,00 III III 

              

81 

Opolowska 4932,00 0,00 III III 

              

82 

Osadnicza 630,00 0,00 III IV 

              

83 

Osiedle Orła 
Białego 

/ 25-lecia PRL / 
1456,00 448,00 III III 
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84 

Paderewskiego 560,00 80,00 III III 

              

85 

Parkowa 1790,00 360,00 III IV 

              

86 

Partyzantów + 
nowa 

974,00 0,00 III IV 

              

87 

Pastwiskowa 1400,00 0,00 III IV R 

              

88 

Pastwiskowa 
(droga) 

443,00 
 

0,00 III IV R 

              

89 

Piastowska 872,00 0,00 III IV 

              

90 Pocztowa 
włącznie z 
drogą przy 

granicy państwa 
z Kunraticami 

Wraz z 
odcinkiem 
chodnika 

675,00 1567,00 II III 
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91 

Polna 1045,00 0,00 III III 

              

92 

Prusa 
Bolesława 

324,00 0,00 III III 

              

93 

Przodowników  
Pracy 

1336,00 0,00 III III 

              

94 

Puszkina 1770,00 690,00 III III 

              

95 

Reymonta 236,00 0,00 III III 

              

96 

Robotnicza 175,00 0,00 III IV R 

              

97 

Rolnicza 3600,00 0,00 III IV 
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98 

Różyckiego 855,00 380,00 III III 

              

99 

Kardynała 
Stefana 

Wyszyńskiego 
/ Sawickiej / 

310,00 0,00 III III 

              

100 

Sienkiewicza 464,00 0,00 III III 

              

101 

Skłodowskiej-
Curie 

4875,00 750,00 III III 

              

102 

Słoneczna 4500,00 0,00 III IV R 

              

103 

Słowackiego 2112,00 0,00 III IV R 

              

104 

Słowiańska 858,00 210,00 III III 
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105 

Spacerowa 450,00 0,00 III IV 

              

106 

Sportowa 1147,00 0,00 III III 

              

107 

Spółdzielcza 1746,00 0,00 III III 

              

108 

Strumykowa 1542,00 782,00 III IV R 

              

109 

Styki 1620,00 4680,00 III III 

              

110 

Szpitalna 2280,00 380,00 III III 

              

111 

Sztygarska 1750,00 350,00 III III 
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112 

Szymanowskieg
o 

875,00 0,00 III III 

              

113 

Śmiała 702,00 0,00 III III 

              

114 
Stefana 

Batorego 
/ 

Świerczewskieg
o / 

3264,00 580,00 III III 

              

115 

Traugutta 628,00 0,00 III III 

              

116 

Turowska 1350,00 1615,20 - III 

              

117 

Warszawska 2100,00 680,00 III III 

              

118 

Waryńskiego 
Ludwika 

4268,00 776,00 III III 
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119 
Aleja  Żytawska/ 
gen Władysława 

Andersa 
+ boczna 

/Waryńskiego/ 

480,00 0,00 III III 

              

120 

Wąska 1881,00 0,00 III IV R 

              

121 

Wesoła 315,00 0,00 III IV 

              

122 

Wiejska 7000,00 0,00 III IV 

              

123 

Wieniawskiego 850,00 170,00 III III 

              

124 

Włókiennicza 1827,00 0,00 III IV 

              

125 

Wolności 958,00 0,00 III IV 
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126 

Wspólna 1276,00 0,00 III III 

              

127 

Wyczółkowskie
go 

3315,00 2227,00 III III 

              

128 

Wyspiańskiego 1836,00 0,00 III III 

              

129 

Zamknięta 886,00 0,00 III III 

              

130 

Zamoyskiego 3114,00 958,00 III III 

              

131 

Zygmunta 
Starego  

z terenem wokół 
garaży 

3440,00 1200,00 III III 

              

132 

Zielona 560,00 0,00 III IV R 
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133 

Zygmuntowska 1260,00 0,00 III III 

              

134 

Zwycięstwa 416,00 0,00 III III 

              

135 
Gen E. 

Fieldorfa-Nila 
 

/Żymierskiego/   
 

1073,00 390,00 III III 

              

136 

Zbiorcza 6393,00 1410,00 III III 

              

Razem 278327,50 67993,20                 

PORAJÓW 
1 

ul. Górnicza- Dz. 
309, AM 2, 

1050,00 510,00 III IV 

              

2 

ul. 
Poniatowskiego 
– Dz. 436, 238, 

239, AM 2, 

5800,00 1173,00 III IV 
              



 166 

3 

Os. Piastowskie 
- Dz. 66 82, 13, 
11/8, 11/4, 5, 
7/3,42, AM 1 

5693,00 742,00 III IV 

              

4 

ul. Ogrodowa- 
Dz. 279, AM 2 

1440,00 470,00 III IV 

              

5 

ul. Różana Dz. 
390, AM 3,  AM 2 

3575,00 1170,00 III IV 

              

6 

ul. Spokojna- 
Dz. 125, 135/2, 

AM 1 
935,00 0,00 III IV 

              

7 

ul. Podgórna- 
Dz. 133, AM 1 

525,00 0,00 III IV 

              

8 

ul. Boczna- Dz. 
169, AM 1 

200,00 0,00 III IV 

              

9 

ul. Krzywa – Dz. 
170, AM 1 

950,00 0,00 III IV 
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10 

ul. Wspólna- Dz. 
183, AM 1 

900,00 0,00 III IV 

              

11 

ul. Polna – Dz. 
309, AM 2 

1800,00 0,00 III IV 

              

12 

ul. W. Polskiego 
– Dz. 348, AM 2 

1650,00 600,00 III IV 

              

13 

ul. Wąska – Dz. 
403, AM 2 

405,00 0,00 III IV 

              

14 

ul. Leśna – Dz. 
214, AM 1 

742,50 165,00 III IV 

              

15 

ul. Stawowa-Dz. 
194, AM 1 

800,00 0,00 III IV 

              

16 

ul. Końcowa- 
Dz. 213, AM 1 

400,00 0,00 III IV 
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17 

Aleja Trzech 
Państw  - Dz. 

11/1, 15/1 
4400,00 400,00 III IV 

              

18 

Ul. Mostowa 0 5000,00 III IV 

              

19 

Droga na 
cmentarz – Dz. 

145, AM 
600,00 

0 
 

IV IV 

              

Razem 31865,50 10230,00                 

SIENIAWKA 
1 

ul. 
Świerczewskieg

o , odnoga 
boczna 

875,00 553,00 III IV 

              

2 
Ul. Piastowska 
przy kościele 
placu zabaw  i 

boczne – Dz. 67, 
74, 81, 102 

2840,00 0,00 III IV 

              

3 

Piastowska – I w 
prawo – Dz. 141, 

AM 2 
240,00 0,00 III IV 
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4 

Ul. Bogatyńska 
– Dz. 156/2, AM 

2 
820,00 

 
 

0,00 
III IV 

              

5 

Droga 
naprzeciwko 
powiatowej – 

174, AM 2 

300,00 

 
 
 

0,00 III IV 

              

6 
Za Sieniawką 

ostatnia w 
prawo – Dz. 

218/2, AM 2 – do 
wodociagów 

540,00 

 
 

 
0,00 III IV 

              

7 

Szpital ( część)  
Dz 318,317,343 

1760,00 1678,00 III IV 

              

Razem 7375,00 2231,00                 

JASNA GÓRA 
1 

ul. Górska- 
Dz.222/3,222/4, 

AM 1, Obr. 
Jasna Góra 

20653,00 602,00 III IV 

              

2 
Od ul. 

Sportowej  
w lewo – Dz. 

221,  AM 1, Obr. 
Jasna Góra 

3200,00 0 III IV 
              



 170 

3 

Rówoległa do 
Górskiej- pętla 

4160,0 0   

              

4 

Ul. Sportowa Dz. 
201, AM 1, Obr. 

Jasna Góra 
13200,00 0 III IV 

              

Razem 41213,00 602,00                 

OPOLNO ZDRÓJ 
1 

ul. 
Świerczewskieg

o- Dz. 343/1, 
319/1 

2500,00 0,00 III IV 

              

2 

ul. Kasztanowa 
– Dz. 339/1, 
316/5, AM 1 

5563,00 0,00 III IV 

              

3 

ul. Lipowa –Dz. 
325, AM 1 

1065,00 750,00 III IV 

              

4 

ul. Kościelna- 
Dz. 306/4, AM1 

594,00 0,00 III IV 
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5 

ul. 
Rybarzowicka – 

Dz. 368/4 
720,00 0,00 III IV 

              

6 

ul. Bogatyńska 
– Dz. 328/3 

900,00 0,00 III IV 

              

7 

ul. Parkowa- Dz. 
319/1, AM 1 

1260,00 0,00 III IV 

              

8 

ul. Zdrojowa – 
Dz. 323, AM 1 

500,00 0,00 III IV 

              

9 

ul. Sikorskiego 
– 343/1, 345 

1290,00 0,00 III IV 

              

10 

ul. Krakowska-
Dz. 351/3, 351/2 

1544,00 0,00 III IV 

              

11 

ul. Zamknieta 440,00 0,00 III IV 
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Razem 16376,00 750,00                 

KOPACZÓW 
1 

Kopaczów – 
droga i plac 

przy kościele – 
Dz. 241, AM 1, 

Obr. Kopaczów 

207,00 0,00 III IV 

              

2 

Ul. Krótka – Dz. 
223, AM 1, Obr. 

Kopaczów 
1516,00 0,00 III IV 

              

3 

Ul. Krótka – przy 
placu zabaw Dz. 
222, AM 1, Obr. 

Kopaczów 

550,00 0,00 III IV 

              

Razem 2273,00 0,00                 

BIAŁOPOLE 
1 

Ul. 
Graniczna – 

Dz. 42/3 
2400,00 0.00 III IV  

 

   

         

Razem 2400,00 0,00                 

DZIAŁOSZYN  
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1 

We wsi – Dz. 
241/2 

13320,00 52,00 III IV 

              

2 

Droga przed 
Orlikiem – Dz. 

280/5 

 
228,00 

0,00 III IV 

              

3 

Od drogi 
wojewódzkiej 

przy Meteo Dz. 
85/2, 229/2, 253 

1650,00 0,00 III IV 

              

Razem 15198,00 52,00                 

POSADA 

1 

Droga z Posady 
do Bratkowa – 
Dz. 262, AM 1 

5000,00 0,00 III IV 

              

2 

Chodnik przy 
świetlicy 
wiejskiej 

0,00 50,00 III IV 

              

Razem 5000,00 50,00                 

BRATKÓW 
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1 

Droga przez 
wieś – Dz. 95 

2800,00 0,00 III IV 

              

2 
Drogi w 

kierunku drogi 
wojewódzkiej – 

Dz. 192, 165, AM 
1 

1800,00 0,00 III IV 

              

3 
Droga do 
posesji 

naprzeciwko 
placu zabaw –
Dz. 121, AM 1 

600,00 0,00 III IV 

              

Razem 5200,00 0,00 

  

              

KRZEWINA 

1 

Droga za 
placem zabaw  
w prawo – Dz. 
470, 89, AM 2 

465,00 0,00 III IV  

             

2 Droga za 
placem zabaw  

w lewo w 
kierunku 

kościoła – Dz. 
333, AM 2 

1520,00 0,00 III IV  

             

3 

Droga od torów 
w Górę – Dz. 

466/1, 466/2, AM 
2 

1100,00 0,00 III IV  
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4 

Droga wzdłuż 
torów Dz.471 

2750,00 0,00 III IV  

             

Razem 5835,00 0,00 

  

                

LUTOGNIEWICE 

1 

Od sołtysowej w 
dół i w lewo – 

Dz. 217/1 
850,00 0,00 III IV 

              

2 

Od sołtysowej w 
dół i w prawo – 
Dz. 217/2, 217/3 

6000,00 0,00 III IV 

              

3 

Droga boczna 
od powiatowej – 

Dz. 180/2 
400,00 0,00 III IV 

              

4 

Droga boczna 
od powiatowej – 

Dz. 218 
1000,00 0,00 III IV 

              

5 

Od drogi 
głównej w 

prawo – 217/2 
1050,00 0,00 III IV 
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6 

Lutogniewice - 
plac 

159,84 0,00 III IV 

              

7 

Lutogniewice – 
kawałek drogi 

od wojewódzkiej 
Dz 225 

1500 ,00 0,00 III IV 

              

Razem 9459,84 0,00 

  

              

WYSZKÓW 

1 

Za kapliczką w 
lewo – Dz. 387 

400,00 0,00 III IV 

              

2 

Droga przez 
wieś od lewej 
strony –Dz. 

357/3 

3500,00 0,00 III IV 

              

Razem 3900,00 0,00 

  

              

WOLANÓW 

1 

Droga pierwsza 
w lewo od 

powiatowej – 
Dz. 83 

900,00 0,00 III IV 
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2 

Droga w 
kierunku 

gospodarstwa – 
Dz. 82 

1050,00 0,00   

              

Razem 1950,00 0,00                 

OBIEKTY MOSTOWE - 

 kładki piesze i mosty drogowe 
1 Obiekty 

mostowe wzdłuż 
rzeki Miedzianki 

– 23 szt. 

1500,00 III IV               

2 Obiekty 
mostowe wzdłuż 
potoku Ślad – 5 

szt. 

300,00 III IV               

Razem 1800,00                 

PARKINGI 
1 Ul. Kurzańska – 

przy kaplicy- Dz. 
227/6, AM 7, 

Obr. II 

3338,00 IV IV               

2 Ul. Pocztowa – 
przy granicy z 

Czechami – Dz. 
8/20, AM 3, Obr. 

II 

120,00 IV IV               
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3 Ul. Matejki – 
Wyczółkowskie

go 13-Dz. 
3/28,1/67,3/37 
AM 4, Obr. II 

1013,00 IV IV               

4 Ul. 
Wyczółkowskie
go naprzeciwko 
szkoły nr 3 –+ 
parking p-rzy 

blokach 21, Dz 
1/23, Dz. 1/23, 
AM 4, Obr. II 

615,00 IV IV               

5 Ul. 
Wyczółkowskie

go – przy 
przychodni – 

TAXI – Dz. 1/18, 
AM 4, Obr. II 

300,00 IV IV               

6 Ul. Kazimierza 
Wielkiego – Dz. 

15/7, AM 13, 
Obr. II 

305,00 IV IV               

7 Ul. Mieszka I – 
Dz. 72/3, AM 13, 

Obr. II 

132,00 IV IV               

8 Ul. Szpitalna  - 
przy szpitalu – 
Dz. 16, AM 15, 

Obr. II 

150,00 IV IV               

9 Ul. Sportowa – 
Dz. 133, AM 16, 

Obr. II 

558,00 IV IV               
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10 Ul. 
Kusocińskiego 

– Dz. 160/19, AM 
16, Obr. II 

210,00 IV IV               

11 Ul. 
Kusocińskiego 

– Dz. 160/15, AM 
16, Obr. II 

160,00 IV IV               

12 Ul. Żołnierzy 
Niezłomnych/ 22 
Lipca  - parking 

+ plac koło 
garaży– Dz. 

67/16, AM 16, 
Obr. II 

308,00 IV IV               

13. Ul. Pocztowa – 
ciągi piesze i 

miejsca 
parkingowe, (  
koło dudynku 

MZGK ) Dz. 
67/29, AM 16, 

Obr. II 

1156,00 IV IV               

14. Ul. Pocztowa- 
przy Jubilacie– 
Dz. 67/46, AM 

16, Obr. II 

210,00 IV IV               

15 Ul. 
Daszyńskiego 

za stacją 
ORLEN – Dz. 1, 
AM 13, Obr II 

200,00 IV IV               

16 Ul. 
Daszyńskiego –

przy parku 
Winiarnia – Dz. 
1, AM 13, Obr II 

150,00 IV IV               
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17. Ul. 
Daszyńskiego 1 

za urzędem – 
Dz. 21, AM 16, 

Obr. II 

405,00 IV IV               

18. Ul. 
Daszyńskiego 1 
–przed urzędem 
– Dz. 42/2, AM 

16, Obr. II 

157,5 IV IV               

19. Ul. 
Daszyńskiego 

13 – przed 
urzędem – Dz. 
24, AM 16, Obr. 

II 

135,00 IV IV               

20. Ul.  Gen W. 
Andersa/ Aleja 
Żytawska/ ul. 

Waryńskiego –
przy cukierni – 
Dz. 15, AM 16, 

Obr. II 

72,00 IV IV               

21. Ul. II AWP – 
naprzeciwko 

TAXI – Dz. 12/4, 
AM 17, Obr. II 

70,00 IV IV               

22. Ul. II AWP 14 – 
budynek urzędu 
– Dz. 34/2, AM 

17, Obr. II 

200,00 IV IV               

 Ul Chopina , 
naprzeciw 
minisamu 

Dz160/32 AM 16 
Ob. 2 

600,00 IV IV               
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23. Ul. 
Zygmuntowska- 

za placem 
zabaw  – Dz. 
35/9, AM 17, 

Obr. II 

250,00 IV IV               

24. Ul. Kościuszki – 
za szkołą Górnik 
– Dz.44, AM 17, 

Obr. II 

36,00 IV IV               

25. Osiedle Orła 
Białego– Dz. 5, 
AM 18, Obr. II 

290,00 IV IV               

26. Ul. Matejki – za 
Biedronką – Dz. 
42, AM 18, Obr. 

II 

360,00 IV IV               

27. Ul. Matejki w 
środku –koło 
placu zabaw 

Matejki – 3 Maja 
– Dz. 48/2, AM 

19, Obr. II 

408,00 IV IV               

28 Matejki 50- za 
parkingiem 
strzeżonym, 

Dz44/8 AM 19 
Ob. II 

160,00 IV IV               

29 Ul. Kossaka za 
sklepem 

Carrefour – Dz. 
44/8, AM 19, 

Obr. II 

108,00 IV IV               
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30 Ul. 
Wyczółkowskie
go blok 14-20 
przed ciągiem 

pieszych , 
Dz6/33 6/34,6/35, 
61, AM 19 Obr II 

225,00 IV IV               

31 Ul. 
Wyczółkowskie

go – 
naprzeciwko 

sklepu 
Rymarczyk- Dz. 

44/8, AM 19, 
Obr. II 

117,00 IV IV               

32 Ul. 
Wyczółkowskie

go –
naprzeciwko 

Biedronki – Dz. 
44/8, AM 19, 

Obr. II 

180,00 IV IV               

33 Ul. 
Wyczółkowskie

go – 
skrzyżowanie z 
Chełmońskiego 

w kierunku 
kościoła Dz 

1/70, 1/72/ AM 4 
OB. II 

680,00 IV IV               

34 Ul. Kossaka – za 
Barem Antoś – 
Dz. 51, AM 19, 

Obr. II 

495,00 IV IV               

35 Ul. Kościuszki – 
naprzeciwko 

szkoły Górnik – 
Dz. 45, AM 17, 

Obr. II 

60,00 IV IV               
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36 Ul. 
Wyczółkowskie

go – przy 
garażach w 

kierunku placu 
zabaw – Dz. 
6/31, AM 19, 

Obr. II 

67,5 IV IV               

37 Ul. 
Wyczółkowskie
go – na rogu za 

wjazdem do 
garaży – Dz. 61, 
AM 19, Obr. II 

67,5 IV IV               

38 Ul. Matejki – 
przy ścieżce do 
placu zabaw – 

Matejki – 3 Maja 
26 – Dz. 37/16, 

AM 19, 

180,00 IV IV               

39 Ul. Styki  - Dz. 
6/36, 38/9, 39/7, 
AM 19, Obr II 

1957,5 IV IV               

40 Ul. Warszawska 
– Dz. 60, AM 19, 

Obr. II 

405,00 IV IV               

41 Ul. Słowiańska – 
Dz. 39/35, 39/34, 

AM 19, Obr II 

225,00 IV IV               

42 Ul. 
Zamoyskiego – 
Dz. 84/6, AM 20, 

Obr. II 

225,00 IV IV               
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43 Ul. Grottgera – 
obok sklepu 

Pod Kogutem – 
Dz. 86/10, AM 

20, Obr II 

235,00 IV IV               

44 Ul. Boznańska – 
w środku – Dz. 
97/22, AM 20, 

Obr.  II 

180,00 IV IV               

45 Ul. Boznańska -
przed domem 

weselnym – Dz. 
98/30, AM 20, 

Obr. II 

440,00 IV IV               

46 Ul. 
Zamoyskiego – 

Dz. 1/20, 3/8, 
1/26, AM 1, Obr. 

Markocice 

880,00 IV IV               

47 Ul. 
Chełmońskiego 
– Dz. 1/76, 1/74, 
1/72, 3/10, 1/27 

900,00 IV IV               

48 Ul. Główna – na 
końcu Markocic 
– Dz. 6, AM 10, 
Obr. Markocice 

870,00 IV IV               

49 Ul. Nadrzeczna 
– przy centrum 

Multifunkcyjnym 
– Dz. 73, AM 4, 
Obr Markocice 

80,00 IV IV               
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50 Ul. 
Kochanowskieg
o – przy parku – 

Dz. 22, AM 3, 
Obr. III 

22,00 IV IV               

51 Ul. Plac 
Bohaterów 

Warszawy – Dz. 
86/2, AM 4, Obr. 

III 

630,00 IV IV               

52 Ul. Armii 
Krajowej - Dz. 

69, AM 4, Obr III 

150,00 IV IV               

53 Ul. 1 Maja –
przed urzędem – 

Dz. 84, AM 4, 
Obr. II 

190,00 IV IV               

54 Ul. Kościuszki – 
1 

Dz. 14/2, AM 5, 
Obr III 

300,00 IV IV               

55 Ul. Kościuszki – 
naprzeciwko 

Marianki – Dz. 5, 
AM 5, Obr. III 

450,00 IV IV               

56 ul. Kościuszki 
(za RDT)- Dz. 

13/6, AM 5, Obr 
III 

60,00 IV IV               
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57 Ul. M. 
Skłodowskiej z 
dojazdem –Dz. 
70, AM 6, Obr III 

1335,00 IV IV               

58 Ul. M. 
Skłodowskiej –z 
dojazdem od ul. 
Białogórskiej – 

Dz. 70, AM6, 
Obr. III 

914,00 IV IV               

59 Ul. Krakowska – 
Dz. 148, AM 8, 

Obr. III 

440,00 IV IV               

60 Ul. Parkowa – 
Dz. 1115, AM 4, 

Obr. Zatonie 

760,00 IV IV               

61 Ul. Ogrodowa – 
przy placu 

zabaw – Dz. 
1112/1, AM 4, 
Obr Zatonie 

112,5 IV IV               

62 Ul. Młodych 
Energetyków – 
przed ciągiem 
sklepów- Dz. 
131/8, AM 1, 

Obr. Trzciniec 

67,5 IV IV               

63 Działoszyn – 
przy kościele – 
Dz. 283/5, AM 1, 
Obr. Działoszyn 

873,00 IV IV               
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64 Działoszyn – 
przy Remizie – 
Dz. 280/16, AM 

1, Obr. 
Działoszyn 

300,00 IV IV               

65 Przy świetlicy – 
Dz 75, AM 1, 
Obr. Posada 

50,00 IV IV               

66 Porajów-ul. 
Leśna – Dz. 

195/12, AM 1, 
Obr. Porajów 

90,00 IV IV               

67 Ul. Kurzańska – 
przy kościele 
NMP – Dz. 2/2, 

23, AM 11, Obr II 

490,00 IV IV               

68 Bogatynia –ul. 
Kościuszki – 

Matejki k/garaży 
– Dz. 29/57, AM 

17, Obr. II 

1281,00 IV IV               

69 Ul. 
Daszyńskiego – 
przed bankiem – 

Dz. 42, AM 16, 
Obr II 

250,00 IV IV               

70 Ul. Dobra –
przed fryzjerem- 

Dz. 13, AM 8, 
Obr. III 

67,5 IV IV               



 188 

71 Sieniawka - Ul. 
Piastowska 

parking - 
rozjazd 

682,56 IV IV               

72 Zalew – Dz. 21. 
AM 4, Obr. II 

1230,00 IV IV               

Razem 31391,06                 

ŚCIEŻKI  ROWEROWE 
 

1 UL. Aleja 
Solidarności 

3045,00 III IV               

2 Ul. Pocztowa 4020,00 III IV               

3 Porajów 7688,00 III IV               

Razem 14753,00                 

ALEJKI - ŚCIEŻKI 
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1 

Od  Ul. 
Boznańskiej  w 
środku do ul. 

Zamoyskiego – 
Dz. 88/1, AM 20, 

Obr II 

60,00 III III               

2 

Ul. Boznańska – 
na terenie 

rekreacyjnym – 
Dz. 104/10, AM 

20, Obr II 

300,00 III III               

3 

Ul. Kościuszki – 
ścieżka 

półokrągła 
naprzeciwko 

terenu 
rekreacyjnego – 
Dz. 115, AM 20, 

Obr. II 

150,00 III III               

4 

Ul. Pastwiskowa 
– do kładki – Dz. 

30/6, AM 20, 
Obr. II 

36,00 III III               

5 

Ul. Matejki – 
ścieżka między 

schodami 
(przed 

parkingiem 
strzeżonym) – 
Dz. 46, AM 19, 

Obr II 

220,00 III III               

6 

Ul. Matejki-3 
Maja – ścieżki 

przy placu 
zabaw – Dz. 
48/2, AM 19, 

Obr. II 

440,00 III III               

7 

Ul. 
Wyczółkowskie

go – przy 
przedszkolu nr 6 
– Dz. 61, AM 19, 

Obr. II 

165,00 III III               
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8 

Ul. Kossaka – 
przed blokiem 
obok sklepu 
Rymarczyk 

(trzepak) – Dz. 
55/3, AM 19, Obr 

II 

49,5 III III               

9 

Ul. 
Wyczółkowskie
go przy placu 

zabaw – Dz. 58, 
AM 19, Obr. II 

304,00 III III               

10 

Ul. Kossaka-
ścieżka za 

barem Antoś do 
parkingu – Dz. 
51, AM 19, Obr. 

II 

50,00 III III               

11 

Ścieżki przed 
szkołą nr 3 i w 

kierunku ul. 
Styki – Dz. 6/40, 

39/11, AM 19, 
Obr II 

420,00 III III               

12 

Ul. Kossaka –za 
parkingiem 

strzeżonym – 
Dz. 6/60, AM 19, 

Obr II 

7,00 III III               

13 

Ul. 3 Maja – 
klomb przy 

fotografie – Dz. 
35, AM 19, Obr II 

15,00 III III               

14 

Ul. II Armii 
Wojska 

Polskiego – za 
EKO w kierunku 

bloków – Dz. 
66/5, AM 19, 

Obr. II 

100,00 III III               
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15 

Ul. Słowiańska – 
przy byłym 

placu zabaw – 
Dz. 39/17, AM 

19, Obr. II 

40,00 III III               

16 

ul. Styki - w 
środku – Dz. 
39/27, 39/26 

80,00 III III               

17 

Park Preibischa 
– Dz. 12/2, AM 

17, Obr. II 

1290,00 III III               

18 

Park Preibischa 
za Strażą 

Pożarną – Dz. 
13/1, AM 17, 

Obr. II 

69,00 III III               

19 

Ul. II Armii 
Wojska 

Polskiego do ul. 
Zygmuntowskiej 
– za OSP – Dz. 
34/27, AM 17, 

Obr. II 

120,00 III III               

20 

Ul. Kościuszki – 
przy parkingu 
przed szkołą 

Górnik – Dz. 44, 
AM 17, Obr. II 

60,00 III III               

21 

Park Jana Pawła 
II – Dz. 135/2, 
AM 16, Obr, II 

2849,00 III III               
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22 

Przy Pomniku -
za parkiem JP II 
– Dz. 160/53, AM 

16, Obr. II 

220,00 III III               

23 

Od ul. 
Energetyków  w 

kierunku ul. 
Kusocińskiego 

– Dz. 160/53, AM 
16, Obr. II 

172,5 III III               

24 

Od ul. 
Energetyków w 

kierunku ul. 
Chopina – Dz. 
Dz. 160/53, AM 

16, Obr. II 

135,00 III III               

25 

Od ul. 
Kusocińskiego 

przy ogrodzeniu 
PKS – Dz. 44, 
AM 16, Obr. II 

190,00 III III               

26 

Ul. Pocztowa za 
hotelem Górnik 

do parkingu 
przy ul. 22 Lipca 
– Dz. 67/9, AM 

16, Obr II 

225,00 III III               

27 

Ul. Pocztowa za 
pierwszym 
blokiem w 

kierunku ul.22 
Lipca – Dz. 

67/13, AM 16, 
Obr II 

172,00 III III               

28 

Ul. Pocztowa za 
ostatnim 

blokiem do ul. 
Energetyków – 
Dz. 67/28, AM 

16, Obr II 

140,00 III III               
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29 

Ul. Pocztowa za 
ostatnim 

blokiem w 
kierunku  miasta 
– Dz. 67/19, AM 

16, Obr. II 

180,00 III III               

30 

Ul. Waryńskiego 
– przy klombie – 
Dz. 15, AM 16, 

Obr II 

112,5 III III               

31 

Ul. Szpitalna – 
ścieżka przy 

garażach do ul. 
Energetyków- 
Dz. 16, AM 15, 

Obr. II 

1120,00 III III               

32 

Park 
Energetyków – 
Dz. 2/10, 2/9 , 
AM 15, Obr. II 

628,94 III III               

33 

Ul. Energetyków 
– do starego 

przedszkola – 
Dz. 23, AM 15, 

Obr. II 

50,00 III III               

34 

Ul. Szpitalna-od 
garaży do 

osiedla domków 
na ul. Chopina – 

Dz. 21/22, AM 
15, Obr. II 

140,00 III III               

35 

Ul. K. Wielkiego 
– Dz. 15/7 , AM 

15, Obr. II 

1052,00 III III               
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36 

Ul. Mieszka I –
przy skwerze – 
Dz. 72/2, AM 15, 

Obr. II 

105,00 III III               

37 

Ul. 
Świerczewskieg

o – plac – Dz. 
6/11, 6/13, 4, AM 

13, Obr. II 

386,00 III III               

38 

Ul. 
Piłsudskiego/ 
D.Sidzikówny-

Inki/ 
Bojownikoów o 

WD od ul. 
Daszyńskiego 

ścieżki za 
Winiarnią w 

prawo – Dz. 52, 
55, 51, AM 15, 

Obr. II 

1172,5 III III               

39 

Ul. Zamknięta –
w prawo do ul. 

Biskupiej Dz. 93, 
AM 15, Obr. II 

165,00 III III               

40 

Ul. Biskupia od 
klombu 

Bogatynia WITA 
do kładki  – Dz. 
104, 106, AM 15, 

Obr. II 

180,00 III III               

41 

ul. 
Daszyńskiego 

między 
boiskiem a 

TESCO – Dz. 
131, AM 15, Obr. 

II 

75,00 III III               
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42 

Ul. 
Daszyńskiego - 

park obok 
Winiarni - 

572,00 III III               

43 

Ul. Spółdzielcza 
– pierwsza w 
prawo od ul. 

Bojowników – 
Dz. 130, AM 15, 

Obr. II 

50,00 III III               

44 

Ul. 
Wyczółkowskie

go – za 
przychodnią – 
Dz. 1/54, 1/64, 
1/63, AM 15, 

Obr. II 

375,00 III III               

45 

Ul. 
Zamoyskiego – 
za Optykiem – 

Dz. 3/17, AM 15, 
Obr. II 

240,00 III III               

46 

Ul. Słowackiego 
do Górskiej –Dz. 
18, AM 8, Obr III 

240,00 III III               

47 

Ul. Kościuszki 
do kładki przed 
fryzjerem – Dz. 
13, AM 8, Obr III 

60,00 III III               

48 

Ul. Skłodowskiej 
– ciągi pieszo – 
jezdne – Dz. 70, 

AM 6, Obr. III 

1216,00 III III               
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49 

Ul. Krzywa – 
ciąg pieszy ze 

schodami – Dz. 
33, AM 5, Obr III 

120,00 III III               

50 

Ul. 
Wyspiańskiego 

do ul. 
Wyspiańskiego 
– Dz. 44, AM 5, 

Obr III 

360,00 III III               

51 

Ul. 
Wyspiańskiego 

do ul. 
Listopadowej 
(trójkąt) – Dz. 

86, AM 5, Obr III 

300,00 III III               

52 

Ul. Kościuszki 
obok sklepu 

spożywczego i 
warsztatu do ul. 
Listopadowej – 
Dz. 78, AM 5, 

Obr. III 

50,00 III III               

53 

Ul. Kościuszki – 
obok sklepu 

spożywczego 
przy krzyżówce 
z ul. Opolowską 
– Dz. 80, AM 5, 

Obr. III 

56,00 III III               

54 

Ul. Bojowników 
do Armii 

Krajowej – za 
cukiernią – Dz. 
53, AM 4, Obr III 

180,00 III III               

55 

Ul. Armii  
Krajowej – 

przed 
PAWEXEM – Dz. 
60, AM 4, Obr III 

60,00 III III               
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56 

Ul. Armii 
Krajowej – ul. 1 

Maja – park 
Darczyńców – 

Dz. 71/7,73,  AM 
4, Obr III 

535,00 III III               

57 

Ul. 1 Maja – 
pierwsza w 
prawo za 

urzędem – Dz. 
34, 33, AM 4, 

Obr. III 

380,00 III III               

58 

Park przy ul. 
Armii Krajowej– 

AM 4, Obr. III, 
Dz. 68 

120,00 III III               

59 

Ul. 1 Maja – 
przed 

Mańdokiem po 
prawej – Dz.  

21/3, AM 4, Obr 
II 

120,00 III III               

60 

Ul. 1 Maja – 
przed Byczkową 
– do kładki – Dz. 
82, AM 4, Obr III 

80,00 III III               

61 

Ul. Śmiała od 
Kilińskiego do 

drogi gruntowej 
za parkiem 

Krasickiego – 
Dz. 16, 25, AM 3, 

Obr III 

330,00 III III               

62 

Park 
Krasickiego – 
Dz. 43, AM 3, 

Obr. III 

281,36 III III               



 198 

63 

ul. Młodych 
Energetyków - 

Dz. 131/8, AM 1, 
Obr. Trzciniec 

220,00 III III               

64 

ul. Ogrodowa do 
przystanku 
PKS- Dz. 

837/339, AM 4, 
Obr. Zatonie 

105,00 III III               

65 

ul. Parkowa-
park i przy 

parku - Dz. 1116, 
837/325, AM 4, 
Obr. Zatonie 

803,00 III III               

66 

ul. Parkowa do 
ul. Komuny 

Paryskiej - Dz. 
1116,1113,837/1
03, AM 4, Obr. 

Zatonie 

476,00 III III               

67 

ul. Ogrodowa -
park - Dz. 

837/339, AM 4, 
Obr. Zatonie 

64,00 III III               

68 

Ul. Jasna –Dz. 
144/1, AM , Obr. 

Trzciniec 

324,00 III III               

69 

Działoszyn -przy 
Ośrodku 

Zdrowia w 
kierunku 

Gospody - Dz. 
629, AM 1, Obr.  

Działoszyn 

460,00 III III               
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70 

Działoszyn - 
przy Kościele -
Dz. 282,285, AM 

1, Obr. 
Działoszyn 

567,00 III III               

71 

Kopaczów-Aleje 
Dębowe - Dz. 

1/14, 1/10, 1/12, 
AM 2, Obr. 
Kopaczów 

2145,00 III III               

 
 

72 

Styk granic 
przejście gr. 

364,00 III III               

73 

Opolno-Zdrój- 
ul. Lipowa – 
chodnik do 

przystanku – Dz. 
303/3, 325, AM 1 

750,00 III III               

74 

Bogatynia – 
Zalew – Dz. 21, 
25, 4,  AM  4, 

Obr. II 

3951,00 III III               

Razem 29400,30                 

ZATOKI AUTOBUSOWE Z WIATAMI 

 
1 Jasna Góra 40,80 III III               
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2 Porajów 160,00 III III               

3 Opolno Zdrój 
(przy kościele) 

424,00 III III               

4 Opolno Zdrój 
TBS 

200,60 III III               

5 Białopole 200,60 III III               

6 Sieniawka 66,00 III III               

7 Kopaczów 40,80 III III               

8 Bogatynia-
Zatnie ul. 

Parkowa przy 
parku 

400,00 III III               
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9 Trzciniec przy 
354 przed 
mostem 

140,00 III III               

10 Trzciniec za 
mostem przy 

354 

150,00 III III               

11 Stare Zatonie 40,00 III III               

12 Działoszyn przy 
drodze 352 

360,00 III III               

13 Posada  przy 
drodze  352 

390,00 III III               

14 Bratków przy 
352 

380,00 III III               

15 Krzewina przy 
drodze 352 

350,00 III III               
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16 Zatonie przy 
drodze 352 

380,00 III III               

17 Zatonie przy 
kopalni zatoka 

80,00 III III               

18 Bogatynia ul. 
Zgorzelecka 

140,00 III III               

19 Bogatynia, ul. 
Daszyńskiego 

przy PKS 

20,00 III III               

20 Bogatynia, ul. II 
AWP przy 

liceum 

140,00 III III               

21 Bogatynia, ul. 
Kościuszki 

przed mostem 
zatoka 

60,00 III III               

22 Bogatynia, ul. 
Kościuszki przy 

ul. O. 
Boznańskiej 

160,00 III III               
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23 Bogatynia, ul. 
Zamoyskiego – 

wiata 

15,00 III III               

24 Bogatynia-
Markocice, ul. 

Główna/kamieni
ołomy –Wiata 

12,00 III III               

25 Bogatynia-
Markocice, ul. 
Główna 58–

Wiata 

12,00 III III               

26 Opolno-Zdrój 
przy TBS 

140,00 III III               

27 Bogatynia – ul. 
Białogórska 

60,00 III III               

28 Bogatynia ul. 
Chełmońskiego 

20,00 III III               

29 Posada 40,00 III III               
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30 Bratków 
wewnątrz wsi  2 

szt. 

80,00 III III               

31 Krzewina 
wewnątrz wsi -2 

szt. 

40,00 III III               

32 Lutogniewice 
wewnątrz wsi 2 

szt. 

40,00 III III               

33 Wyszków 44,50 III III               

Razem 4826,30 

 

 

                

SCHODY TERENOWE 

1  
W parku Jana 

Pawła II od 
pomnika – AM 

16, Obr. II 

40,00 II R III R               

2  
Ul. 

Kusocińskiego 
na rogu do 

boiska – Dz. 
107, AM 16, Obr. 

II 

3,00 II R III R               
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3 Ul. Matejki – 
obok parkingu 
strzeżonego 

przed blokiem – 
Dz. 46, AM 19, 

Obr. II 

50,00 II R III R               

4 Ul. Matejki – 3 
Maja – Dz. 48/2, 

AM 19, Obr II 

4,50 II R III R               

5 Ul. Matejki – w 
kierunku ul. 

Szymanowskieg
o – Dz. AM 18, 

Obr. II 

6,00 II R III R               

6 Ul. 
Wyczółkowskie

go - obok 
Przedszkola nr 

6- Dz. 61, AM 19, 
Obr. II 

3,00 II R III R               

7 Ul. 
Wyczółkowskie

go przed 
ciągiem 

sklepów – Dz. 
6/18, AM 19, 

Obr. II 

3,00 II R III R               

8 Ul. 
Wyczółkowskie

go przed 
ciągiem 

sklepów – Dz. 
6/18, AM 19, 

Obr. II 

12,00 II R III R               

9 Ul. 
Wyczółkowskie
go 22-26 – Dz. 

58, AM 19, Obr II 

4,00 II R III R               
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10 Ul. Kossaka –od 
Matejki w 

kierunku baru 
Antoś i placu 
zabaw Dz. 51, 
AM 19, Obr. II 

49,50 II R III R               

11 Ul. Kossaka –
przed szkołą nr 
3 – Dz. 6/60, AM 

19, Obr. II 

8,00 II R III R               

12 Ul. Kossaka – za 
parkingiem 

strzeżonym – 
Dz. 6/60, AM 19, 

Obr. II 

2,25 II R III R               

13 Ul. Fałata w 
kierunku 

Zamoyskiego – 
Dz. 86/13, AM 

20, Obr. II 

6,00 II R III R               

14 Ul. Boznańska – 
na ścieżce od 

terenu 
rekreacyjnego 

do ul. 
Kościuszki – Dz. 
104/10, AM 20, 

Obr. II 

3,00 II R III R               

15 Ul. Szpitalna – 
zejście do 

garaży – Dz. 
18/12, 21/22, AM 

15, Obr. II 

25,00 II R III R               

16 Ul. Mieszka I – 
Dz. 80, AM 13, 

Obr. II 

31,50 II R III R               
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17 Kopaczów 
schody przy 

pomniku obok 
Kościoła – Dz. 

106/1, AM 1 

15,00 II R III R               

18 Ul. 
Wyczółkowskie
go – od ciągu 
sklepów na 
parking przy 
przychodni – 

Dz. 1/18 – AM 4, 
Obr II 

4,00 II R III R               

19 Ul. 
Malczewskiego 

– Dz. 1/82, AM 1, 
Obr. Markocice 

50,00 II R III R               

20 ul. Krzywa – Dz. 
33, AM 5, Obr. III 

50,00 II R III R               

21 Park JP II –Dz. 
160/53, AM 16, 

Obr. II 

25,00 II R III R               

22 Park 
Krasickiego – 
Dz. 43, AM 3, 

Obr. III 

3,00 II R III R               

23 Ul. Parkowa – 
park w Zatoniu – 
Dz. 837/325, AM 
4, Obr Zatonie 

8,00 II R III R               

Razem 405,75                 
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TERENY GMINNE PRZY GARAŻACH 

1  

UL. 
Kusocińskiego 

– Bogatynia 

350,00 III III 

              

2 Ul. Pocztowa-
A.Solidarności-

Batorego 
Dz.140,141 AM 

14 

850,00 III III 

              

3 Ul Szpitalna, 
Dz.18/12, 

AM 15 

500,00 III III 

              

4 Ul.  Żołnierzy 
Niezłomnych / 
22-go Lipca ; 

Dz.67/50,69/11 
AM 16 obr II 

180,00 III III 

              

5 Ul. Boznańska – 
przy placu 

rekreacyjnym  
Dz.107/31 AM 20 

obr II 

400,00 III III 

              

6 Ul. Boznańska – 
garaże Dz.98/30, 

111/57  AM 20 
obr II 

800,00 III III 

              

7 Ul. 
Zamoyskiego – 

garaże 
Dz.16/3,1/55,1/18
1,78/39 AM 4 obr 

I 

700,00 III III 
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8 Ul. Matejki – 
Wyczółkowskie

go – garaże 
Dz.41/1,41/199 
AM 19, obr II 

800,00 III III 

              

9. IIAWP – Matejki 
garaże Dz. 

11/16, AM 18 , 
obr II 

300,00 III III 

              

10 Ul. Kościuszki – 
garaze Dz. 

29/57, AM 17 , 
obr II 

900,00 III III 

              

11 Ul. 
Kusocińskiego 

– garaże 
Dz.160/57 AM 16 

obr II 

500,00 III III 

              

12 Ul. Chopina – 
garaże Dz. 3/26, 

AM 18 obr II 

110,00 III III 

              

Razem 6390,00  
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Ogółem miesięczne wynagrodzenia brutto za letnie lub zimowe utrzymanie 

dróg, ulic, chodników, ścieżek, obiektów mostowych, kładek, parkingów, 

alejek, zatok autobusowych wraz z wiatami na terenie miasta i gminy 

Bogatynia  

            

Ogółem całkowite wynagrodzenie (brutto / netto) za letnie i zimowe 

utrzymanie dróg, ulic, chodników, ścieżek, obiektów mostowych, kładek, 

parkingów, alejek, zatok autobusowych wraz z wiatami na terenie miasta i 

gminy Bogatynia 

 

 
 
Łączna ilość m² dróg, ulic, chodników, ścieżek, obiektów mostowych, kładek, parkingów, alejek, zatok autobusowych wraz z wiatami  do 
utrzymania na terenie miasta i gminy Bogatynia – 597.247,45m² 
Legenda: 
Letnie utrzymanie dróg ulic i chodników : 
KATEGORIA I – 3x razy w tygodniu ( poniedziałek, środa, piątek ) zamiatanie i zmywanie 
KATEGORIA II – 2x razy w tygodniu (wtorek, czwartek) zamiatanie i zmywanie 
KATEGORIA III – 1x raz w tygodniu (środa) zamiatanie i zmywanie 
KATEGORIA IV – 1x na dwa tygodnie (środa) zamiatanie i zmywanie 
R – ręczne zamiatanie i zmywanie  
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Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników: 

 
 

L.p. Standard Opis stanu utrzymania drogi dla 
danego standardu 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu  

po ustaniu opadów śniegu po stwierdzeniu występowania 
zjawiska 

1 2 3 4 5 
 
 

1 

 
 

1 

Jezdnia czarna 
- sucha 
- mokra 
Przejezdność całodobowa 

Dotyczy jezdni i poboczy 
- luźny                        - 2godz. 

- błoto pośniegowe     - 2godz. 
- zaspy                         - nigdy 
- zajeżdżony                - nigdy 

- gołoledź            - 2 godz. 
- szron                - 2 godz. 
- szadź                - 2 godz. 
- pośniegowa      - 4 godz. 
- lodowica            - 4 godz. 

 
 

2 

 
 

2 

Jezdnia odśnieżona na całej 
szerokości 
Jezdnia posypana na całej długości 

- luźny                           - 4 godz. 
- błoto pośniegowe      - 6 godz. 
-zajeżdżony – występuje cienka 
warstwa nie utrudniająca ruchu 

- gołoledź             - 3godz. 
- szron                 - 3godz. 
- szadź                 - 3godz. 
- pośniegowa       - 4godz. 
- lodowica            - 4godz. 

 
 
 

3 

 
 
 

3 

Jezdnia odśnieżona na całej  
szerokości 
Jezdnia posypana na: 
- skrzyżowaniach z drogami 
- skrzyżowaniach z koleją 
- odcinkach o pochyleniu > 4% 
- przystankach autobusowych 
- innych miejscach ustalonych przez  
zarząd drogi 

- luźny                        - 6godz 
-zajeżdżone             występuje 
- zaspy                        - 6godz 
- lokalnie języki śnieżne 6godz 
- utrudnienia dla samochodów  
osobowych 
 

 

W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź            - 5 godz. 
- szron                - 5 godz. 
- szadź                - 5 godz. 
- pośniegowa      - 6 godz. 
- lodowica           - 5 godz. 

 
 

4 

 
 

4 

Jezdnia odśnieżona na całej  
szerokości 
Jezdnia posypana na odcinkach 
decydujących o możliwości ruchu 

- luźny                           - 8 godz. 
- zajeżdżony            - występuje 
- języki śnieżne       - występuje 
- zaspy                    - do 8 godz.  
Dopuszcza się przerwy 
w komunikacji do 8 godz. 

W miejscach wyznaczonych:  
- gołoledź             - 8 godz. 
- pośniegowa       - 10 godz. 
- lodowica            - 8 godz. 

 
 

5 

 
 

5 

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, 
odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu 
z wykonaniem mijanek. Jezdnia 
posypana na odc. decydujących o 
możliwości ruchu. 

- luźny                      - 16 godz. 
- zajeżdżony            - występuje 
- nabój śnieżny        - występuje 
- zaspy                    - występuje 
Dopuszcza się przerwy 
w komunikacji do 24 godz. 

W miejscach wyznaczonych: 
- gołoledź                 –8godz 
- pośniegowa            -8godz.  

 
6 

 
6 

Jezdnia zaśnieżona  
Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie 
w zależności od potrzeb. Jezdnie 
posypane po odśnieżaniu w miejscach 
wyznaczonych przez zarząd drogi 

- luźny                  - występuje 
- zajeżdżony        - występuje 
- nabój śnieżny     - występuje 
- zaspy        - występują co 48 godz. 

W miejscach wyznaczonych: 
wszystkie rodzaje śliskości po 
odśnieżaniu                        - 2 godz. 

 
 

 



Nr referencyjny IZO.272. … …… .PW                      Załącznik nr 2 do umowy nr … . ……. 
 

 

WYKAZ MIEJSC W KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA USTAWIENIA 78 
PLASTIKOWYCH POJEMNIKÓW Z PIASKIEM, OBEJMUJĄCYCH TEREN MIASTA  
I GMINY BOGATYNIA 

 
1. Skrzyżowanie ul. Pocztowa – A. Krajowej – Daszyńskiego          1 szt.; 
2. Skrzyżowanie ul. Dworcowa – Armii WP (k  / parku „Gagarina”)         1 szt.; 
3. Skrzyżowanie ul. 3 Maja – II AWP (k /  fotografa)           1 szt.; 
4. Ul. Matejki 50 – wyjazd z parkingu w środku przed parkingiem strzeżonym     1 szt.; 
5. Skrzyżowanie ul. II AWP – Skrzyżowanie Kossaka            1 szt.; 
6. Skrzyżowanie ul. Zamoyskiego – II AWP (k / apteki)           1 szt.; 
7. Skrzyżowanie ul. II AWP – Osiedle Orła Białego  (k / stacji transformatorowej)1 szt.; 
8. Skrzyżowanie ul. Kościuszki – Dobra (k / wiaty PKS)           1 szt.; 
9. ul. Robotnicza (nr 7)                1 szt.; 
10. ul. Kościuszki (k / mostu przy sklepie wojskowym)                       1 szt.; 
11. Plac Bohaterów Warszawy (k / SP 1)             1 szt.; 
12. ul. Kościuszki (k / RDT)               1 szt.; 
13. Skrzyżowanie ul. 1 Maja – A. Krajowej  (k / totolotka)           1 szt.; 
14. Skrzyżowanie ul. Bojowników – A. Krajowej  (k / kiosku RUCHU)                    1 szt.; 
15. ul. Turowska                 1 szt.; 
16. Skrzyżowanie ul. Turowska – Dworska ( k / znaku B-35)           1 szt.; 
17. Skrzyżowanie ul. Dworska – Zgorzelec (na wysepce)           1 szt.; 
18. ul. Daszyńskiego (k / byłej winiarni)              1 szt.; 
19. Skrzyżowanie ul. Świerczewskiego – Daszyńskiego (nr 16)          1 szt.; 
20. ul. Kusocińskiego (k/ PKS)               1 szt.; 
21. Skrzyżowanie ul. Orła Białego – Chopina              1 szt.; 
22. Skrzyżowanie ul. Daszyńskiego – Kurzańska (k / słupa ogłoszeń)          1 szt.; 
23. Przystanek PKS Porajów               1 szt.; 
24. Skrzyżowanie ul. Różana – Poniatowskiego (Porajów)           1 szt.; 
25. Skrzyżowanie ul. Ogrodowa – Różana (Porajów)            1 szt.; 
26. Skrzyżowanie ul. Energetyków – Pocztowa              1 szt.; 
27. Skrzyżowanie ul. Energetyków – Kusocińskiego            1 szt.; 
28. Skrzyżowanie ul. Energetyków – Chopina              1 szt.; 
29. ul. Malczewskiego (góra k / schodów)             1 szt.; 
30. UMiG – parking ul. Daszyńskiego               1 szt.; 
31. Gmina Bogatynia – Działoszyn ( k / cmentarza)            1 szt.; 
32. Gmina Bogatynia – Działoszyn ( k / słup ogłoszeniowy)           2 szt.; 
33. Gmina Bogatynia – Działoszyn ( k / wyjazd na Posadę)           1 szt.; 
34. Działoszyn- przy bibliotece / droga do boiska            1 szt.; 
35. Działoszyn – droga do transformatora energetycznego           1 szt.; 
36. Działoszyn przy posesji 24               1 szt.; 
37. Bogatynia, ul. Kazimierza Wielkiego              2 szt.; 
38. Park Młodych (schody wew. Parku , schody od strony Chopina)          2 szt.; 
39. UMiG (Wydział Komunikacji) ul. Daszyńskiego 13            1 szt.; 
40. UMiG (Wydział Inwestycji) ul. 1 Maja 29             1 szt.; 
41. Przejazd kolejowy ul. Poniatowskiego, Porajów            1 szt.; 
42. Skrzyżowanie ul. Górnicza, Porajów              1 szt.; 
43. Bogatynia ul. Krzywa ( k / schodów)              1 szt.; 
44. Bogatynia ul. Mieszka I ( k / schodów)              1 szt.; 
45. Bogatynia – ścieżka pieszo – rowerowa             2 szt.; 
46. Lutogniewice                 2 szt.; 
47. Krzewina                 3 szt.; 
48. Bratków                 2 szt.; 
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49. Opolno-Zdrój                  3 szt.; 
50. Sieniawka                 2 szt.. 
51. Jasna Góra                 2 szt.; 
52. Kopaczów                 2 szt.; 
53. Posada – przed numerem 15 i 25                                                                      2 szt.; 
54. Posada – droga dojazdowa do nr 40                                    1 szt.; 
55. Posada – dojazd do posesji 67                       1 szt.; 
56. Bogatynia – przy GCZK               1 szt.; 
57. Bogatynia – budynek PEC / z tyłu              1 szt.; 
58. Bogatynia – przy GCI                 1 szt.; 
59. Bogatynia – ul. Fabryczna / przy przychodni            1 szt.; 
60. Bogatynia – ul. Wyczółkowskiego przy bramie wjazdowej do przychodni         1 szt.; 

  RAZEM: 74  szt. 
61. Dodatkowe 4 szt. Na potrzeby sołectw  

         
Wykaz miejsc wysypania pryzm piasku na terenie gminy Bogatynia 
        
1.Krzewina  

- przy świetlicy 
- przy wjeździe do kościoła 
- przy wjeździe od drogi powiatowej do posesji nr 36 
2.Posada, posesja 26, 52 
3.Lutogniewice, przy drodze z kostki brukowej 
4. Działoszyn – przy posesji 216 
5. Kopaczów – obok placu zabaw  
 
Wysypanie dodatkowych pryzm na zgłoszenie telefoniczne / dotyczy gminy/ 
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Część III Projekt umowy               CZĘŚĆ II 

 
Nr referencyjny IZO.272. … . ….. .PW 

Umowa nr … . …. 
 
zawarta w dniu … . … . …….. r. w Bogatyni pomiędzy: 
1. Gminą Bogatynia w imieniu, której działa 
 Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia – mgr Andrzej Grzmielewicz 
 zwaną w tekście umowy „Zamawiającym”, 

a 
2. ……………………………………………………. zarejestrowanym/wpisanym………………, 
NIP ……………………., Regon ……………………….., wysokość kapitału zakładowego  
w całości wpłaconego ……………………..zł, (o ile dotyczy) w imieniu i na rzecz której działa: 
……………………………………………………….. 
zwanym w tekście „Wykonawcą”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy  
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579), strony zgodnie postanawiają:                 

 
§1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie stałych czynności 
związanych z opróżnianiem i wywozem odpadów stałych z koszy ulicznych i parkowych oraz 
stacji „Psi Pakiet” na terenie miasta i gminy Bogatynia. 
2. W skład stałych czynności związanych z opróżnianiem i wywozem odpadów z miejskich 
koszy ulicznych i parkowych wchodzą następujące prace:   
2.1. Bieżące opróżnianie i wywóz na zorganizowane wysypisko odpadów komunalnych - 
odpadów miejskich z 369szt. koszy ulicznych i parkowych zlokalizowanych na terenie miasta 
i gminy Bogatynia zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy; 
2.2. Bieżące naprawy i konserwacja koszy ulicznych i parkowych; 
2.3. Bieżąca dezynfekcja i mycie koszy ulicznych i parkowych, co najmniej raz w miesiącu,  
o terminie czynności o których mowa wyżej Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na dwa 
dnie przed jego realizacją; 
2.4. Bieżące wyposażanie koszy plastikowych w worki foliowe.  
2.5. Przegląd koszy ulicznych i parkowych, dokonywany będzie w miesiącach od marca do 
kwietnia celem weryfikacji i sprawdzenia stanu technicznego koszy. Przegląd o którym mowa 
wyżej przeprowadzony będzie przez przedstawiciela Zamawiającego wraz z Wykonawcą,  
a z powyższych czynności zostanie spisany protokół pokontrolny.     
3. Opróżnianie i wywóz odpadów miejskich ma być prowadzony zgodnie z niżej określonym  
harmonogramem  wywozu:   
- kosze uliczne i parkowe na ternie miasta Bogatynia 6 razy w tygodniu – od poniedziałku do 
soboty, nie mniej niż jeden raz w ciągu każdego dnia; 
- kosze uliczne na terenie gminy Bogatynia 2 razy w tygodniu (poniedziałek, czwartek). 
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4. W skład stałych czynności związanych z opróżnianiem i wywozem odpadów z 17 stacji 
„Psi Pakiet” wchodzą następujące prace:   
4.1. Opróżnianie i wywóz odpadów komunalnych ze stacji „Psi Pakiet” na zorganizowane 
wysypisko odpadów komunalnych z częstotliwością raz w tygodniu – wykaz stacji „Psi 
Pakiet” i ich usytuowanie zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy; 
4.2. Każdorazowe oczyszczanie miejsca wokół usytuowania stacji „Psi Pakiet” po jego 
opróżnieniu wraz z wywozem zebranych nieczystości w promieniu 2metrów;  
4.3. Założenie worka do zbiorczego pojemnika po każdorazowym opróżnieniu oraz 
uzupełnieniu dystrybutora w biodegradowalne worki w miarę potrzeb (worki zapewnia 
Zamawiający); 
4.4. Wniesienie opłaty za przyjęcie i składowanie odpadów na zorganizowane wysypisko 
odpadów komunalnych.     
5. Opróżnianie i wywóz odpadów miejskich z koszy ulicznych i parkowych oraz opróżnianie  
i wywóz odpadów ze stacji „psi pakiet” winno być realizowane według wymagań określonych 
w „Planie gospodarki odpadami dla województwa dolnośląskiego 2016”. 
Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych musi być wykonywana w sposób 
zgodny z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016., poz. 250 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 29.12.2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017., poz. 19) oraz aktami prawa miejscowego 
regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 
6. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy został zawarty w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, ofercie Wykonawcy oraz załącznikach 1 i 2 do niniejszej umowy 
stanowiących integralną część niniejszej umowy. 
 

§2 
 
Materiały i urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy dostarcza 

Wykonawca z wyłączeniem worków o których mowa w §1 ust 4 pkt 4.3. Materiały  
i urządzenia muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
§3 
 

1.Strony ustalają wynagrodzenie za: 
1.1. Wykonanie stałych czynności związanych z opróżnianiem i wywozem odpadów stałych  
z 369szt. koszy ulicznych i parkowych oraz za opróżnianie i wywóz odpadów z 17szt. stacji 
„Psi Pakiet” na terenie miasta i gminy Bogatynia zgodnych z §1 niniejszej umowy za: 
całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości – .......................... zł brutto    
(słownie zł. ............................................................................................................) 
- cena netto .......................zł. (słownie złotych: ..................................................................)                  
- podatek  VAT wg stawki ......... % co stanowi kwotę .................... zł (słownie złotych:  
...................................................................................................................................................) 
w tym: 
- miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe brutto za opróżnianie i wywóz odpadów 
komunalnych z 369szt. koszy ulicznych i parkowych oraz miesięczne wynagrodzenia 
ryczałtowe brutto za opróżnianie i wywóz odpadów z 17szt. stacji „Psi Pakiet”, 
zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Bogatynia w wysokości ……………………… zł. 
2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 1.1. jest wynagrodzeniem ryczałtowym 
kompletnym, jednoznacznym i ostatecznym. Wynagrodzenie to zawiera wszystkie koszty 
mogące powstać w okresie realizacji przedmiotu umowy w tym m.in.:  
a. koszty zużycia energii i wody; 
b. koszty transportu, przyjęcia i składowania zanieczyszczeń (np. odpadów komunalnych) na 
zorganizowane wysypisko; 
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c. koszty związane z wykorzystaniem materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich 
przedmiotów niezbędnych do wykonania zamówienia; 
d. koszty związane z utrzymaniem w sprawności sprzętu i urządzeń niezbędnych do 
realizacji przedmiotu umowy; 
e. koszty wydzierżawienia, wymiany, opróżniania, bieżących napraw i konserwacji zużytych 
pojemników, koszy ulicznych i parkowych i wszystkie inne koszty mogące powstać w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia.  
3. Strony ustalają, iż wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za przedmiot umowy 
nie może przekroczyć kwot jakie Zamawiający przeznaczy na finansowanie prac objętych 
niniejszą umową w budżetach Gminy Bogatynia na lata 2018 – 2020. 
4. Ceny o których mowa w §4 ust 1 ulegną waloryzacji. Waloryzacja zostanie dokonana 
dwukrotnie tj. po 1 stycznia  2019r. oraz po 1 stycznia 2020r. 
5. Podstawą waloryzacji będzie średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze 
Polskim za rok poprzedni. 

§4 

 
1. Wykonawca będzie otrzymywał (miesięczne lub co dwa miesiące) wynagrodzenia 
ryczałtowe za stałe czynności związane z opróżnianiem i wywozem odpadów komunalnych  
z 369szt. koszy ulicznych i parkowych oraz za opróżnianie i wywóz odpadów z 17szt. stacji 
„Psi Pakiet”, zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Bogatynia w wysokości określonej  
w §3 ust 1 pkt 1.1 tiret 3. 
1.1. Rozliczenie czynności o których mowa w §1 nastąpi na podstawie wykonanych usług 
potwierdzonych przez osoby upoważnione przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 
nad realizacją zamówienia o której mowa w ust 4. Podstawą płatności będzie faktura VAT 
wraz z protokołem z kontroli wykonanych prac zatwierdzonym przez Zamawiającego, 
wystawiana przez Wykonawcę (co miesiąc lub co dwa miesiące). 
2. Faktury Wykonawcy będą realizowane przez Zamawiającego w formie przelewu na 
rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT wraz z protokołem kontroli 
wykonanych prac zatwierdzonym przez Zamawiającego i dokumentami  rozliczeniowymi. 
3.Wykonawca jako odbiorcę na fakturach wskazuje Gminę Bogatynia, nr NIP 615-18-10-987.    
4. Osobą sprawującą nadzór nad realizacją zamówienia jest: 
Agnieszka Gryszkiewicz – Główny Specjalista ds. komunalnych, nr tel. 75 77 25 355, e-mail: 
agnieszka.gryszkiewicz@bogatynia.pl. 
5. Do każdej faktury Wykonawca winien załączyć oświadczenie, że osoby określone  
w pkt. 6.5. specyfikacji istotnych warunków zamówienia wykonujące usługi dla 
Zamawiającego są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę  
i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia za poprzedni 
miesiąc. Brak niniejszego oświadczenia stanowić będzie podstawę odmowy wypłaty 
wynagrodzenia. Powyższy obowiązek ma również zastosowanie do podwykonawców.  

 
§5 

 
Umowa zostaje zawarta na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r. 

 
§6 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1.1. Sprawowanie i zapewnienie nadzoru nad realizacją umowy; 
1.2. Bieżąca kontrola wynikająca z harmonogramu; 
1.3. Sprawdzanie i aprobowanie kompletowanych i wystawianych przez Wykonawcę 
załączników i faktur. 
1.4. Terminowe regulowanie należności Wykonawcy. 
1.5. Dostarczanie worków o których mowa w §1 ust. 4 pkt 4.3. 
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§7 

 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1.1. Wykonywanie usług z należytą starannością, zgodnie z ofertą, SIWZ i z zasadami 
wiedzy technicznej oraz zapewnienie kompetentnego kierownictwa, siły roboczej, 
materiałów, sprzętu i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do 
wykonania oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach 
umownych; 
1.2. Pełna odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody 
organizacyjno-techniczne; 
1.3. Pokrywanie wszelkich kosztów powstałych w okresie realizacji przedmiotu umowy. 
1.4. Posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, 
że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności przez cały okresie obowiązywania niniejszej umowy. 
 

§8 
 
Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie woli dotyczące gwarancji dobrego 
wykonania umowy zobowiązując się, że wykona przedmiot umowy zgodnie  
z obowiązującymi normami, przepisami i wymaganiami Zamawiającego. 

 
§9 

 
1. Zamawiający będzie sprawdzał na bieżąco wykonywanie czynności wchodzących  
w zakres niniejszej umowy. O czynnościach sprawdzających Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę z wyprzedzeniem jednodniowym telefonicznie lub faxem. Zamawiający 
zastrzega sobie również prawo do wykonywania niezapowiedzianych kontroli. Z czynności 
sprawdzających strony spiszą protokół.  
 
2. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wykonywanie usług wymienionych w §1 następuje  
z naruszeniem ustalonych zasad i harmonogramów wówczas Zamawiający naliczy 
Wykonawcy kary, o których mowa w §10 ust. 1 pkt 1. 
 

§10 
 
1. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca obowiązani są do naprawiania szkód wynikłych  
z niewykonywania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych na zasadach 
opisanych poniżej: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
a) za zwłokę w realizacji usług wymienionych w §1 w stosunku do przyjętych 
harmonogramów – w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia umownego określonego  
w §3 ust. 1 pkt. 1.1, tiret 3 niniejszej umowy za dane czynności, za każdy dzień zwłoki, licząc 
od terminu końcowego na realizację tych czynności wynikających z harmonogramów; 
b) za odstąpienie od Umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego przewidzianego w §3 ust. 1 pkt. 1.1. 
c) za przekroczenie terminu zapłaty o którym mowa w §12 ust. 4 w umowie pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawca lub dalszym podwykonawcą w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego brutto przewidzianego w umowie pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą. 
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 
za odstąpienie od Umowy z wyłącznej winy Zamawiającego - w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego przewidzianego w §3 ust. 1 pkt 1.1. 
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na warunkach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym.  
 



 218 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych           

z tym kosztów.  
4. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszała postanowienia 
Umowy, w terminie 14 dni od daty wystąpienia przez stronę drugą z żądaniem zapłaty. 
Zamawiający w razie zwłoki w zapłacie kary może potrącić należną mu karę z należności 
Wykonawcy. Wykonawca w przypadku zwłoki Zamawiającego może dochodzić zapłaty na 
drodze sądowej. 

§11 
 

Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 
1.1. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. 
1.2. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął wykonywania usług w terminie 3 
dni od podpisania umowy lub przerwał realizację usług i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni oraz 
nie kontynuuje ich  pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
1.3. Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego i pomimo dwukrotnego wezwania do 
poprawy jakości usług złożonego na piśmie przez Zamawiającego nie poprawił jakości 
świadczenia usług – po upływie 7 dni od dnia doręczenia drugiego wezwania do poprawy 
jakości usług. 
1.4. Wykonawca nie posiada aktualnej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności. 
1.5. Wykonawca utraci uprawnienia do wykonywania umowy, wynikające z przepisów prawa. 
1.6. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę z ważnego powodu w każdym 
czasie. Przez ważny powód należy rozumieć w szczególności: rażące naruszenie przez 
Wykonawcę postanowień niniejszej umowy. 
1.7. Wykonawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za czynności wykonane w ramach 
przedmiotu umowy przed dniem otrzymania oświadczenia Zamawiającego o rozwiązaniu 
umowy. Wynagrodzenie to – w razie złożenia przez Zamawiającego oświadczenia w toku 
okresu rozliczeniowego - będzie ustalane w sposób proporcjonalny do ilości dni świadczenia 
w danym okresie usług przez Wykonawcę.  
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:  
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

 
§12 

 
1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy/om ……………………..…………………… 
wykonanie następujących zakresów robót objętych niniejszą umową, wymienionych  
w złożonej ofercie: 
…………………….…………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

pod  warunkiem, że  posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania lub Wykonawca nie 
zamierza powierzyć wykonania żadnych robót podwykonawcom.  
2.Wykonawca jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego do przedstawienia dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Zamawiający 
wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być 
krótszy niż 3 dni. 
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3. Wykonawca,  jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu w terminie 7 dni od 
podpisania niniejszej umowy poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
zawartej z podwykonawcą wraz ze szczegółowym zakresem usług przewidzianych do 
wykonania przez podwykonawców.  
Nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu umowy, których przedmiotem są 
usługi, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego lub dotyczą dostawy materiałów. Wyłączenie to nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 10 000zł brutto. 
4. W przypadku umowy o której mowa w ust. 3 termin zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia faktury lub rachunku. 
W przypadku, gdy w umowie termin zapłaty jest dłuższy niż określono powyżej Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej o której mowa w §10 ust. 1 pkt 1 lit. c. 
5. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, których umowy dostarczono Zamawiającemu 
zyskują status oficjalnego podwykonawcy. 
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  
w terminach płatności określonych w zawartej z nim umowie. 
7. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 
wynagrodzenia, a wprzypadku płatności częściowych przed datą rozliczenia drugiej  
i następnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy  -  kopie faktur podwykonawców  
i oświadczenia podwykonawców dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom 
(dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. 
Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je 
podwykonawcy powinny potwierdzać brak zaległości wykonawcy w uregulowaniu wszystkich 
wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

 
§13 

 
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 

 
§14 

 
1. Nie dopuszcza się istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści 
oferty Wykonawcy za wyjątkiem zmian przewidzianych w ust 2 oraz sytuacji opisanej w §3 
ust 4.  
2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w następujących 
przypadkach: 
1) zawarcia umowy po 1 stycznia 2018r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian  
w stosunku do projektu umowy polegających na dostosowaniu ilości miesięcy opróżniania  
i wywozu odpadów miejskich z 369szt. koszy ulicznych i parkowych oraz opróżniania  
i wywozu odpadów z 17 szt. stacji „Psi Pakiet” do faktycznych miesięcy kalendarzowych 
realizacji przedmiotu umowy; 
2) zmiany urzędowej stawki podatku VAT; zmianie ulegnie stawka i wartość podatku VAT 
oraz ceny ofertowe brutto przy zachowaniu cen netto. 
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod 
rygorem nieważności. 

§15 

 
Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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§16 

 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustaw  
Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 

 
§17 

 
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem trzy 
egzemplarze dla Zamawiającego,  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
  
 
       Wykonawca:                                               Zamawiający: 
 
.......................................                                                               .............................................. 
 
      
   

   Kontrasygnata Skarbnika Gminy 

 

   ..................................................... 
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Nr referencyjny IZO.272. … …… .PW             Załącznik nr 1 do umowy nr … . ……. 
 

Wykaz lokalizacji / ustawienia koszy ulicznych na terenie miasta i gminy Bogatynia 

Miejsce lokalizacji - Bogatynia Ilość 

Zgorzelecka       1   

Kurzańska        2   

Ścieżka pieszo- rowerowa Aleja Solidarności  2  

Polna          2   

Daszyńskiego        20   

II AWP          11   

Plac zabaw II AWP        1   

Fabryczna        1   

Pl. Bohaterów Warszawy      1   

Kochanowskiego domki      3   

park Darczyńców        8   

Aleja Łużycka        8   

Armii Krajowej       2   

I Maja          1   

Chopina          8   

Różyckiego       1   

Szymanowskiego        1   

Komedy Trzcińskiego      2   

Matejki          11   

Wyczółkowskiego        10   

Chełmońskiego        2   

Malczewskiego        3   

Zamoyskiego        6   

O. Boznańskiej        3   

teren rekreacyjny O. Boznańskiej    5   

Grottgera        2   

Fałata         2   

Słowiańska        1   

Warszawska        1   

Kossaka          14   

3-go Maja - Kossaka      12   
plac + skwer           

Kazimierza Wielkiego      13   
plac zabaw + skwer          

Chrobrego        1   

Mieszka I         2   

park Dzika        4   

Dzika         1   

Pocztowa        6   

Energetyków       7   

Szpitalna       1   

Ścieżka pieszo- rowerowa ul. Pocztowa  3   
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Orła Białego         1   

Orła Białego plac zabaw      1   

Sportowa       1   

Kusocińskiego        1   

Dworcowa        1   

Białogórska        4   

Skłodowskiej        2   

Opolowska        2   

Kościuszki        6   

Dąbrowskiego        1   

Główna          7   

plac zabaw Górska      2   

Park Jana Pawła        26   

Park Preibischa        8   

        Razem  248  

       

Miejsce i lokalizacja - Bogatynia 3          Ilość  

wiata przystankowa      1   

ul. Spacerowa        1   

Mł. Energetyków        2   

ul. Jasna plac zabaw      2   

ul. Ul. Wolności plac zabaw      2   

Kom. Paryskiej plac zabaw     2   

Parkowa        1   

park ul. Parkowa        5   

park ul.Cicha- Ogrodowa       2   

ul. Wiejska Pl. zabaw      1   

ul. Rolnicza plac zabaw      1   
Przy świetlicy                  4  

        Razem  24   

              
Miejsce i lokalizacja -Gmina          Ilość  

Działoszyn        4   

Wyszków         10   

Lutogniewice        5   

Krzewina       2   

Bratków          3   

Posada          3   

Sieniawka        13   

Porajów         13   

Kopaczów        11   

Opolno Zdrój       27   

Białopole        1   

Jasna Góra        5   

        Razem  97  

Razem wszystkich pojemików 369szt.  
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Nr referencyjny IZO.272. … …… .PW             Załącznik nr 2 do umowy nr … . ……. 
 

Wykaz lokalizacji  stacji „ Psi Pakiet” na terenie miasta Bogatynia 

Lp. Lokalizacja stacji "Psi Pakiet" Ilość 
1  park Preibischa 1 

2  park Jana Pawła II  2 

3  park  ul. Energetyków  1 

4  Aleja Zesłańców Sybiru  1 

5  ul. Krakowska  1 

6 ul. Styki  1 

7 ul. 3-go Maja przy placu zabaw  1 

8 ul. Olgi Boznańskiej  1 

9 ul. Kazimierza Wielkiego plac zabaw  1 

10 ścieżka rowerowa przy ul. Pocztowej  1 

11 ul. Opolowska przy placu zabaw  1 

12 Aleja Solidarności 1 

13 Ul. Armii Krajowej 1 

14 Ul. Matejki 1 

15 Ul. M.Skłodowskiej-Curie 1 

16 Ul. Dzika 1 

                                                                  Razem  17 

 
 

 
 


