
BZP.AĆ.341-175/10  

- 1 - 

 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej „siwz”) o wartości szacunkowej 
przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 193.000 euro przeprowadzanego  
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) (zwana dalej „ustawą Prawo 
zamówień publicznych”) na oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek 
gminnych z nieczystości i odpadów, koszenie nawierzchni trawiastych na terenie miasta 
Radomia 
 
 

I. Zamawiający: 
Gmina Miasta Radomia 
reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka  
 
REGON: 670223451     NIP: 796-281-75-29 

Prowadzący sprawę: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami 

Inspektor w Biurze Zamówień Publicznych  Aneta Ćwiklińska, 
 tel.(0-48)     36-20-283,  
 tel/fax.(0-48)  36-20-289, 36-20-282 
 e-mail: a.cwiklinska@umradom.pl 

 

Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej:  

1. bzp@umradom.pl (dla korespondencji napływającej do zamawiającego) 

2. http://www.bip.radom.pl   (adres strony internetowej, na której umieszczane są 
dokumenty dotyczące niniejszego przetargu) 

II. Tryb udzielenia zamówienia 
Postępowanie będzie prowadzone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

III. Przedmiot zamówienia (CPV: 90.61.00.00-6, 90.51.13.00-5, 77.31.41.00-5) 
Przedmiotem zamówienia jest usługa oczyszczania ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek 
gminnych z nieczystości i odpadów, koszenie nawierzchni trawiastych na terenie miasta Radomia. 
Zamówienie podzielone jest na dwie części: 
1. Część pierwsza zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa oczyszczania ciągów pieszych, 

ulic, pasów drogowych i działek gminnych, na terenie miasta Radomia w rejonie północnym  
w okresie od 1.08.2010r. do 31.07.2013r. Na zamówienie składa się pięć zadań: 

1.1. Zadanie 1: obsługa 171 koszy ulicznych - szczegółowy wykaz koszy przedstawiony jest  
w załączniku nr 1 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
Zakres prac obejmuje: 
Prace związane z wywozem odpadów komunalnych z koszy ulicznych.  
a) codzienne opróżnianie koszy z odpadów przy spełnieniu następujących wymogów: 

− każdy kosz powinien być w całości opróżniony z odpadów do godz. 6:00, 
− po godz. 6:00 - w razie potrzeby w taki sposób, aby w koszu nie znajdowało się więcej 

odpadów niż ¾ jego pojemności; jeżeli jest więcej albo odpady leżą w bliskim otoczeniu, to 
taki kosz uznaje się za nieopróżniony. 

− częstotliwość mycia koszy - jeden raz w tygodniu, 
− dezynfekcja - dwa razy w miesiącu 

b) prace związane z konserwacją koszy: 
− naprawa (w razie potrzeby) zamków, zamocowania kosza do słupka, malowanie  

po spaleniu, 
− zapewnienie pionowego ustawienia słupka, 
− uzupełnienie brakujących koszy (pobranie nastąpi z magazynu Zamawiającego). 

Zgłaszanie faktu uszkodzenia lub braku kosza (zgłoszenie do Zamawiającego winno nastąpić 
najpóźniej następnego dnia po stwierdzeniu uszkodzenia lub braku kosza przez Wykonawcę). 
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Odpady komunalne winny być dostarczone na wysypisko komunalne na Wincentowie przy ul. 
Witosa. Wykonawca zobowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego potwierdzenia 
przyjęcia odpadów na wysypisko. 
Należność, jaką zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za faktycznie wykonaną 
usługę w okresie realizacji umowy za powyższe zadanie wyliczana będzie za okresy miesięczne w 
oparciu o podaną w ofercie cenę jednostkową brutto obsługi 1 kosza ulicznego w miesiącu wg 
następującego wzoru: 

Wm= C x L, gdzie: 

 Wm – wynagrodzenie miesięczne, 
 C – cena za obsługę 1 kosza ulicznego w miesiącu wynikająca z przyjętej oferty, 
 L – liczba obsługiwanych koszy ulicznych w danym miesiącu. 

 
1.2. Zadanie 2: oczyszczanie 87780 m2 ciągów pieszych – lokalizację i powierzchnię  chodników 

określa załącznik nr 2 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
Zakres prac obejmuje: 
Oczyszczanie ciągów pieszych 
a) z zanieczyszczeń stałych, płynnych oraz z darni, 
b) w okresie występowania warunków zimowych: 

− odśnieżanie, 
− posypywanie piaskiem, 
− likwidacja oblodzenia. 

Ciąg pieszy uznaje się za zanieczyszczony, jeżeli na jego powierzchni, łącznie z okrawężnikowaniem, 
znajduje się piach, liście, przerosty trawy, papiery, gruz, kamienie i inne powszechnie uważane za 
nieczystości stałe i płynne oraz nieczystości stwarzające zagrożenie dla ruchu, tj. plamy smaru, oleju, 
itp.  
W czasie wystąpienia warunków zimowych stan nawierzchni ciągów pieszych powinien pozwolić na 
bezpieczne korzystanie z nich przez pieszych. Chodniki powinny być odśnieżone lub posypane piaskiem 
w przypadku oblodzenia, błoto pośniegowe winno być usunięte.  
Przejścia dla pieszych położone na długości obsługiwanych chodników powinny być oczyszczone ze 
śniegu i lodu na całej szerokości. W otoczeniu przejścia dla pieszych nie może zalegać śnieg wyżej niż 
pół metra. Jeżeli śniegu jest więcej należy go usunąć poza obręb skrzyżowania.  
Na schodach oraz stromych zejściach nie może zalegać warstwa ubitego śniegu ani lodu. 
Należność, jaką zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za faktycznie wykonaną usługę 
w okresie realizacji umowy za powyższe zadanie, wyliczana będzie za okresy miesięczne w oparciu o 
podane w ofercie ceny jednostkowe brutto za oczyszczone powierzchnie ciągów pieszych. 
1.3. Zadanie 3: oczyszczanie 570.290 m2 nawierzchni trawiastych w pasach drogowych i na działkach 

gminnych. Zbieranie i wywóz odpadów znajdujących się na tych powierzchniach – wykaz zawiera 
załącznik nr 3 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
Należność, jaką zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za faktycznie wykonaną 
usługę w okresie realizacji umowy za powyższe zadanie, wyliczana będzie za okresy miesięczne w 
oparciu o podane w ofercie ceny jednostkowe brutto za oczyszczanie nawierzchni pasów 
drogowych i działek gminnych. 

1.4. Zadanie 4: koszenie nawierzchni trawiastych na działkach gminnych. Koszenie nawierzchni 
trawiastych, wygrabienie i wywóz skoszonej trawy. Przyjmuje się dziewięciokrotne koszenie 
nawierzchni. Ilość koszeń może ulec zmniejszeniu na skutek warunków pogodowych np. susza, 
powolny odrost trawy. Wywóz skoszonej trawy nastąpi najpóźniej dnia następnego po skoszeniu. 
Poszczególne tereny przeznaczone do koszenia będą wskazane przez Zamawiającego z 
wyprzedzeniem jednego tygodnia określając termin wykonania. 
Należność, jaką zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za faktycznie wykonaną 
usługę w okresie realizacji umowy za powyższe zadanie, wyliczana będzie za okresy miesięczne w 
oparciu o podane w ofercie ceny jednostkowe brutto za skoszenie nawierzchni trawiastych z 
działek gminnych. 

1.5. Zadanie 5: mechaniczne zamiatanie 152,5 km ulic – szczegółowy wykaz ulic zawiera załącznik nr 4 
do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 

1.5.1. Zakres prac: 
a) bieżące zamiatanie jezdni z częstotliwością określoną w harmonogramie stanowiącym 

załącznik nr 4 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. (oczyszczeniu 
podlega jezdnia, nawierzchnie wybrukowane w pasach rozdziału i „opaska chodnikowa” 
wzdłuż jezdni). 
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b) niezwłoczne usuwanie - na wezwanie Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub 
przedstawiciela Zamawiającego powypadkowych zanieczyszczeń z jezdni, powodujących 
wystąpienie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu. 

Nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia za wykonanie prac określonych w pkt 1.5.1.b). 
W sytuacji, gdy na jezdni przeznaczonej do oczyszczania na dany dzień po wykonaniu prac 
zalega piasek, liście, szkło lub inne odpady – uznaje się, że umowa jest realizowana 
nieprawidłowo. 

1.5.2. Nazwy ulic przeznaczone do oczyszczania wskazane są w „Wykazie ulic” stanowiącym załącznik 
nr 4 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
Odpady komunalne winny być dostarczone na wysypisko komunalne w Radomiu przy ul. Witosa. 
Podana w ofercie cena musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytego wykonania umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być realizowane usługi 
oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty. Wizji lokalnej Wykonawca dokona na własny koszt i ryzyko. 

W czasie prowadzenia zimowego utrzymania chodników zabrania się gromadzenia pryzm piasku na 
trawnikach. Piasek i środki chemiczne służące do zwalczania śliskości należy gromadzić  
w odpowiednich skrzyniach. 

Należność, jaką zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za faktycznie wykonaną usługę 
w okresie realizacji umowy za powyższe zadanie, wyliczana będzie za okresy miesięczne w oparciu o 
podane w ofercie ceny jednostkowe brutto za jednorazowe zamiatanie 1 km jezdni. 
 
2. Część druga zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa oczyszczania ciągów pieszych, 

ulic, pasów drogowych i działek gminnych, na terenie miasta Radomia w rejonie południowym  
w okresie od 1.08.2010r. do 31.07.2013r. Na zamówienie składa się pięć zadań: 

2.1. Zadanie 1: obsługa 207 koszy ulicznych - szczegółowy wykaz koszy przedstawiony jest  
w załączniku nr 1 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
Zakres prac obejmuje:  
Prace związane z wywozem odpadów komunalnych z koszy ulicznych.  
a) codzienne opróżnianie koszy z odpadów przy spełnieniu następujących wymogów: 

− każdy kosz powinien być w całości opróżniony z odpadów do godz. 6:00, 
− po godz. 6:00 - w razie potrzeby w taki sposób, aby w koszu nie znajdowało się więcej 

odpadów niż ¾ jego pojemności; jeżeli jest więcej albo odpady leżą w bliskim otoczeniu, to 
taki kosz uznaje się za nieopróżniony. 

− częstotliwość mycia koszy - jeden raz w tygodniu, 
− dezynfekcja - dwa razy w miesiącu 

b) prace związane z konserwacją koszy: 
− naprawa (w razie potrzeby) zamków, zamocowania kosza do słupka, malowanie po 

spaleniu, 
− zapewnienie pionowego ustawienia słupka, 
− uzupełnienie brakujących koszy  (pobranie nastąpi z magazynu Zamawiającego) 

Zgłaszanie faktu uszkodzenia lub braku kosza (zgłoszenie do Zamawiającego winno nastąpić 
najpóźniej następnego dnia po stwierdzeniu uszkodzenia lub braku kosza przez Wykonawcę). 
Odpady komunalne winny być dostarczone na wysypisko komunalne na Wincentowie przy ul. 
Witosa. Wykonawca zobowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego potwierdzenia 
przyjęcia odpadów na wysypisko. 
Należność, jaką zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za faktycznie wykonaną 
usługę w okresie realizacji umowy za powyższe zadanie wyliczana będzie za okresy miesięczne w 
oparciu o podaną w ofercie cenę jednostkową brutto obsługi 1 kosza ulicznego w miesiącu wg 
następującego wzoru: 

Wm= C x L, gdzie: 

 Wm – wynagrodzenie miesięczne, 
 C – cena za obsługę 1 kosza ulicznego w miesiącu wynikająca z przyjętej oferty, 
 L – liczba obsługiwanych koszy ulicznych w danym miesiącu. 

 
2.2. Zadanie 2: oczyszczanie 105740 m2 ciągów  pieszych – lokalizację i powierzchnię chodników 

określa załącznik nr 2 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
Zakres prac obejmuje: 
Oczyszczanie ciągów pieszych 
a) z zanieczyszczeń stałych, płynnych oraz z darni 
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b) w okresie występowania warunków zimowych: 
− odśnieżanie, 
− posypywanie piaskiem, 
− likwidacja oblodzenia. 

Ciąg pieszy uznaje się za zanieczyszczony, jeżeli na jego powierzchni, łącznie  
z okrawężnikowaniem, znajduje się piach, liście, przerosty trawy, papiery, gruz, kamienie i inne 
powszechnie uważane za nieczystości stałe i płynne oraz nieczystości stwarzające zagrożenie dla 
ruchu, tj. plamy smaru, oleju, itp.  
W czasie wystąpienia warunków zimowych stan nawierzchni ciągów pieszych powinien pozwolić 
na bezpieczne korzystanie z nich przez pieszych. Chodniki powinny być odśnieżone lub posypane 
piaskiem w przypadku oblodzenia, błoto pośniegowe winno być usunięte.  
Przejścia dla pieszych położone na długości obsługiwanych chodników powinny być oczyszczone 
ze śniegu i lodu na całej szerokości. W otoczeniu przejścia dla pieszych nie może zalegać śnieg 
wyżej niż pół metra. Jeżeli śniegu jest więcej należy go usunąć poza obręb skrzyżowania.  
Na schodach oraz stromych zejściach nie może zalegać warstwa ubitego śniegu ani lodu. 
Należność, jaką zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za faktycznie wykonaną 
usługę w okresie realizacji umowy za powyższe zadanie, wyliczana będzie za okresy miesięczne 
w oparciu o podane w ofercie ceny jednostkowe brutto za oczyszczone powierzchnie ciągów 
pieszych. 

 
2.3. Zadanie 3: oczyszczanie 546480 m2 nawierzchni trawiastych w pasach drogowych i na 

działkach gminnych. Zbieranie i wywóz odpadów znajdujących się na tych powierzchniach – 
wykaz zawiera załącznik nr 3 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
Należność, jaką zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za faktycznie wykonaną 
usługę w okresie realizacji umowy za powyższe zadanie, wyliczana będzie za okresy miesięczne 
w oparciu o podane w ofercie ceny jednostkowe brutto za oczyszczanie nawierzchni pasów 
drogowych i działek gminnych. 

 
2.4. Zadanie 4: koszenie nawierzchni trawiastych na działkach gminnych. Koszenie nawierzchni 

trawiastych, wygrabienie i wywóz skoszonej trawy. Przyjmuje się dziewięciokrotne koszenie 
nawierzchni działek. Ilość koszeń może ulec zmniejszeniu na skutek warunków pogodowych np. 
susza, powolny odrost trawy. Wywóz skoszonej trawy nastąpi najpóźniej dnia następnego po 
skoszeniu. Poszczególne tereny przeznaczone do koszenia będą wskazane przez Zamawiającego 
z wyprzedzeniem jednego tygodnia określając termin wykonania. 
Należność, jaką zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za realizację usług  
w okresie realizacji umowy za powyższe zadanie, wyliczana będzie za okresy miesięczne w 
oparciu o podane w ofercie ceny jednostkowe brutto za skoszenie nawierzchni trawiastych z 
działek gminnych. 

2.5. Zadanie 5: mechaniczne zamiatanie  194,1 km ulic – szczegółowy wykaz  ulic zawiera załącznik 
nr 4 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

2.5.1. Zakres prac: 
a) bieżące zamiatanie jezdni z częstotliwością określoną w harmonogramie stanowiącym 

załącznik nr 4 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ (oczyszczeniu podlega 
jezdnia, nawierzchnie wybrukowane w pasach rozdziału i „opaska chodnikowa” wzdłuż jezdni). 

b) niezwłoczne usuwanie - na wezwanie Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub 
przedstawiciela Zamawiającego powypadkowych zanieczyszczeń z jezdni, powodujących 
wystąpienie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu.  

Nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia za wykonanie prac określonych w pkt 2.5.1.b). 
W sytuacji, gdy na jezdni przeznaczonej do oczyszczania na dany dzień po wykonaniu prac zalega 
piasek, liście, szkło lub inne odpady – uznaje się, że umowa jest realizowana nieprawidłowo.  

2.5.2. Nazwy ulic przeznaczone do oczyszczania wskazane są w „Wykazie ulic” stanowiącym załącznik 
nr 4 do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 
Podana w ofercie cena musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu 
należytego wykonania umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 
Odpady komunalne winny być dostarczone na wysypisko komunalne w Radomiu przy ul. Witosa. 
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być realizowane usługi 
oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być konieczne 
do przygotowania oferty. Wizji lokalnej Wykonawca dokona na własny koszt i ryzyko. 

W czasie prowadzenia zimowego utrzymania chodników zabrania się gromadzenia pryzm piasku na 
trawnikach. Piasek i środki chemiczne służące do zwalczania śliskości należy gromadzić  
w odpowiednich skrzyniach. 
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Należność, jaką zamawiający będzie zobowiązany zapłacić wykonawcy za faktycznie wykonaną usługę 
w okresie realizacji umowy za powyższe zadanie, wyliczana będzie za okresy miesięczne w oparciu o 
podane w ofercie ceny jednostkowe brutto za jednorazowe zamiatanie 1 km jezdni. 

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

V. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 
Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części zamówienia. Zamawiający dokona oceny  
i wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia. 

VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 

VII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

VIII. Termin realizacji zamówienia: od 01.08.2010r. do 31.07.2013r. 

IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
1.1. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie, że Wykonawca posiada zezwolenie 

na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta 
Radomia wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, 
poz. 2008 z 2005r. ze zm.) oraz zezwolenie na transport odpadów wynikające z Ustawy o 
odpadach (Dz. U. nr 39 z dnia 01.02.2001r., poz. 251) oraz Rozporządzenia Ministra 
Środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 112 poz. 1206). 

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
 2.1. Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie, że Wykonawca wykonywał,  
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 usługi  
o wartości nie mniejszej niż 400.000,- zł każda lub co najmniej 1 usługę o wartości nie mniejszej niż 
800.000,- zł, w zakresie oczyszczania otwartych terenów, m.in.: mechanicznego zamiatania ulic, 
oczyszczania letniego i zimowego chodników, oczyszczania nawierzchni nieutwardzonych, koszenia 
nawierzchni trawiastych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
3.1. Zamawiający uzna za spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym wykazanie, że Wykonawca dysponuje sprzętem do realizacji zamówienia dot. 
oczyszczania ulic, tj. co najmniej: 2 szt. zamiatarek elewatorowych bezpylnych, 1 szt. samochód 
do przewozu nieczystości stałych, 1 szt. sprzęt pomocniczy do pozimowego oczyszczania ulic 
oraz sprzętem do realizacji zamówienia dot. oczyszczania chodników, koszy ulicznych, działek 
gminnych, tj. co najmniej: 2 szt. zamiatarek w tym co najmniej 1 chodnikowo-uliczna samojezdna, 
ze zbiornikiem na odpady, dwuosiowa z instalacją zraszającą, 3 szt. urządzeń do odśnieżania i 
likwidacji oblodzenia, 1 szt. śmieciarki do przewozu nieczystości stałych, 2 szt. kosiarek do trawy 
ciągnikowych oraz 6 szt. kosiarek do trawy żyłkowych. 
4. Znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

X. Przesłanki wykluczenia wykonawców z postępowania zawiera art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku – Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223,  poz. 1655  
z późn.zm.). 

XI. Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 

1. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.1 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – 
NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
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wymienionego w pkt XII.1.1. – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt XII.1.2. i XII.1.3. 

2. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.2 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – 
NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wymienionego w pkt XII.1.1. - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt XII.1.4. 

3. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.3 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – 
NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wymienionego w pkt XII.1.1. – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych oraz dokumentów wymienionych w pkt XII.1.5. 

4. Oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt IX.4 zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – 
NIE SPEŁNIA na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
wymienionego w pkt XII.1.1. – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych. 

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia 
w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak  
w ofercie wymaganych oświadczeń lub/i dokumentów lub ich nie uzupełnienie, we wskazanym 
przez Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XII. Zamawiający wymaga złożenia następujących oświadczeń i dokumentów: 
1. Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu: 
1. 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 – 

na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych – w formie 
załącznika nr 1; 

1. 2. Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Miasta Radomia wynikające z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
Nr 236, poz. 2008 z 2005r. ze zm.) – w formie załącznika nr 2; 

1. 3. Zezwolenie na transport odpadów wynikające z Ustawy o odpadach (Dz. U. nr 39 z dnia 
01.02.2001r., poz. 251) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. z 2001r. nr 112 
poz. 1206) – w formie załącznika nr 3; 

1. 4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, co najmniej 2 usług o wartości nie mniejszej niż 400.000,- zł każda lub co 
najmniej 1 usługi o wartości nie mniejszej niż 800.000,- zł, w zakresie oczyszczania 
otwartych terenów, m.in.: mechanicznego zamiatania ulic, oczyszczania letniego i zimowego 
chodników, oczyszczania nawierzchni nieutwardzonych, koszenia nawierzchni trawiastych, 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i odbiorców - na druku, którego wzór został dołączony do materiałów 
przetargowych, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie  – w formie załącznika nr 4; 

1. 5. Wykaz sprzętu posiadanego przez wykonawcę, niezbędnego do realizacji zamówienia dot. 
oczyszczania ulic, tj. co najmniej: 2 szt. zamiatarek elewatorowych bezpylnych, 1 szt. 
samochód do przewozu nieczystości stałych, 1 szt. sprzęt pomocniczy do pozimowego 
oczyszczania ulic oraz sprzętem do realizacji zamówienia dot. oczyszczania chodników, 
koszy ulicznych, działek gminnych, tj. co najmniej: 2 szt. zamiatarek w tym co najmniej 1 
chodnikowo-uliczna samojezdna, ze zbiornikiem na odpady, dwuosiowa z instalacją 
zraszającą, 3 szt. urządzeń do odśnieżania i likwidacji oblodzenia, 1 szt. śmieciarki do 
przewozu nieczystości stałych, 2 szt. kosiarek do trawy ciągnikowych oraz 6 szt. kosiarek 
do trawy żyłkowych, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami  
– w formie załącznika nr 5; 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga, 
na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, przedłożenia: 
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2. 1. Oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – na druku, którego wzór został dołączony do materiałów przetargowych  
– w formie załącznika nr 6;  

2. 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy 
Pzp - w formie załącznika nr 7 (w przypadku osób fizycznych Zamawiający uzna za 
wystarczające złożenie oświadczenia, o którym mowa w punkcie XII.2.1); 

2. 3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert - w formie załącznika nr 8; 

2. 4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - w formie załącznika 
nr 9; 

2. 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 4—8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert - w formie załącznika nr 10; 

2. 6. W przypadku podmiotów zbiorowych: aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego  
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w formie załącznika nr 11; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada 
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym  
w pkt XII.2. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są 
poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez te podmioty. 
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  

W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt XII.2.2., XII.2.3., XII.2.4., i XII.2.6. 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 

W odniesieniu do dokumentów, o których mowa w pkt XII.2.5. — składa zaświadczenie właściwego 
organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4—8 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
Dokumenty, o których mowa w pkt a) i c) oraz w odniesieniu do dokumentów, o których mowa  
w pkt XII.2.5., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,  
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego 
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania 
tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń — zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 
4. Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty: 
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4. 1. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy 
wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika - w formie załącznika nr 
12; 

4. 2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, 
o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych  
– w formie załącznika nr 13; 

4. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia – w formie załącznika nr 14.  
Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczące tych podmiotów są wówczas 
poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez te podmioty. 

4. 4. Potwierdzenie wpłaty wadium (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem) lub w przypadku wadium wnoszonego w formie bezgotówkowej – 
dokument wystawiony na rzecz zamawiającego (w formie oryginału) – w formie załącznika 
nr 15; 

XIII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń i dokumentów 
1. Treść SIWZ wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego pod 

adresem: http://www.bip.radm.pl oraz w siedzibie zamawiającego. 
2. Przyjętą przez zamawiającego formą porozumiewania się z wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń, wniosków, zawiadomień, wezwań oraz informacji przez strony jest forma pisemna, 
faks lub droga elektroniczna. 

3. Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wezwania przekazywane są za 
pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania (zgodnie z art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych). 
Potwierdzenie otrzymania może być dokonane również faksem lub drogą elektroniczną  
(z jednoczesnym zachowaniem potwierdzenia nadania faksu lub poczty elektronicznej).    

4. Przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną informacje, o których mowa wyżej uważa 
się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona. 

5. Uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw dokonywane na skutek wezwania w 
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych,  wyjaśnienia  udzielone w trybie art. 
90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnienia wykonawców dotyczące treści 
oferty w tym dotyczące ceny ofertowej, wyrażenie zgody na poprawienie omyłki o której mowa 
w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dla swej skuteczności powinny 
przed upływem terminów wyznaczonych przez Zamawiającego zostać dostarczone w formie 
pisemnej. 

6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 
niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 6 dni przed terminem składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert.  

7. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim 
wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na 
stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ. 

8. Wszelka korespondencja dotycząca wnoszonych zapytań, modyfikacji SIWZ, protestów oraz 
rozstrzygnięć będzie zamieszczana na stronie http://www.bip.radom.pl. 

XIV. Wadium 
1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 
2) Wysokość wadium wynosi: 

− pierwsza część zamówienia: 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych), 
− druga część zamówienia: 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 

3) Wadium może być wniesione w jednej z następujących form: 
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1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) gwarancjach bankowych, 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.  

5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i 
Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004r. Nr 145, poz. 1537). 

4) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy je przelać na rachunek bankowy 
zamawiającego: 

GMINA MIASTA RADOMIA  
PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu 

90 1240 3259 1111 0000 2989 2305 
Za wadium skutecznie wniesione przelewem na wyżej wskazany rachunek bankowy, 
zamawiający uznaje wadium, które najpóźniej przed upływem terminu otwarcia ofert będzie 
znajdować się na rachunku zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na 
podstawie informacji banku prowadzącego w/w rachunek. 
UWAGA:  
Pod rygorem odrzucenia oferty niedopuszczalna jest wpłata gotówki celem wniesienia wadium 
w formie pieniężnej zarówno jeżeli zostanie dokonana w kasie zamawiającego jak również jeżeli 
zostanie dokonana w banku PEKAO S.A. wprost na ww. rachunek. 

5) W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przelewem, wykonawca dołącza do oferty 
oryginał bądź kserokopię przelewu. W pozostałych przypadkach (bezgotówkowe formy 
wniesienia wadium) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na 
rzecz Zamawiającego. Na dowodzie przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu dotyczy 
wadium. 

6) W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczenia 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony 
przez poręczyciela. 

7) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach bankowych wykonawca winien przedłożyć 
pisemną gwarancję udzieloną przez bank, zgodnie z wymaganiami określonymi przez prawo 
bankowe, obowiązującą przez okres związania ofertą, określony w SIWZ. 

8) W przypadku wniesienia wadium w gwarancjach ubezpieczeniowych wykonawca winien 
przedłożyć pisemną gwarancję udzieloną przez firmę ubezpieczeniową, obowiązującą przez 
okres związania ofertą, określony w SIWZ. 

9) W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których 
mowa, w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) wykonawca 
winien przedłożyć dokument poręczenia wystawiony przez poręczyciela, obowiązujące przez 
okres związania ofertą, określony w SIWZ. 

10) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać 
co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy): 
a) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Miasta Radomia, ul. J. Kilińskiego 30, 
b) określać kwotę gwarantowaną w zł. (ustaloną w SIWZ), 
c) określać termin ważności (wynikający z SIWZ), 
d) określać przedmiot gwarancji  (wynikający z SIWZ), 
e) być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie Zamawiającego. 

11) Z treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinno wynikać uprawnienie 
Zamawiającego do zatrzymania wadium jeżeli wystąpią przesłanki opisane w art. 46  ust 4a i 5 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności uprawnienie Zamawiającego do 
zatrzymania wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złoży dokumentów lub 
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub 
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

12) Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa art. 46 ustawy Pzp. 
Zamawiający zwracając wadium zwróci jednocześnie oryginał dokumentu wadium.  
W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona „za zgodność z oryginałem” kserokopia 
zwróconego dokumentu wadium wraz z adnotacją o podstawie i terminie zwrotu oryginału. 
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13) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono 
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku 
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 
wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 

XV. Termin związania ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 
2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego 
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XVI. Opis sposobu przygotowania ofert 
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 

2. Oferta wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część musi być sporządzona  
w języku polskim, w formie pisemnej, trwałą techniką pisarską, pismem czytelnym, na 
formularzach zgodnych z treścią formularzy przekazanych w materiałach przetargowych. 
Wykonawca może również wykorzystać formularze przygotowane przez Zamawiającego.  

3. Wszelkie inne dokumenty (potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 
stanowiące załączniki do oferty), sporządzone w językach obcych muszą być składane wraz  
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej lub za pomocą faksu. 

5. Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie XII, muszą być 
podpisane przez wykonawcę lub osobę (osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osoby) upełnomocnione do reprezentowania wykonawcy  
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań, zgodnie z treścią dokumentu określającego status 
prawny wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

6. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania wykonawcy oraz zaciągania 
w jego imieniu zobowiązań musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. 
Oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego 
status prawny wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta wykonawcy 
przez osoby do tego upełnomocnione. 

7. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez 
Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez wykonawcę w formie zgodnej 
z niniejszą SIWZ.  

8. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający dopuszcza złożenie 
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy  
i adresu wykonawcy. 

9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

10. Stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących 
załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane 
komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 

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

12. Wymagane dokumenty stanowiące załączniki do oferty - składane w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub w celu potwierdzenia spełnianie przez 
oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego - wykonawca przedkłada  
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez upoważnioną osobę (osoby) z użyciem 
zwrotu „za zgodność z oryginałem”. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii 
dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli 
do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą 
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub 
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. W przypadku, gdy dokument przedstawiony w 
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formie kserokopii jest dla zamawiającego nieczytelny lub budzi wątpliwości co do jego 
prawdziwości zamawiający wezwie wykonawcę do przedłożenia jego oryginału lub 
poświadczonej notarialnie kopii. 

13. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz  
w przypadku podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 
2009r. Nr 226, poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczane „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę lub te podmioty. 

14. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia nazywani są Partnerami. 

14. 1. Dopuszcza się złożenie oferty wspólnej zgodnie z trybem art. 23 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Nazwy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia muszą zostać wskazane w ofercie. 

14. 2. Przy złożeniu oferty wspólnej (np. konsorcjum) wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pisemne 
pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być dołączone do oferty. Nie złożenie 
pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo wadliwe podlega uzupełnieniu w trybie art. 
26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

UWAGA:  

1) Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika (może to być zarówno jeden  
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jak i osoba trzecia). 
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić 
pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich 
musi złożyć odpowiednie oświadczenie (podpisują osoby upoważnione do reprezentowania 
wykonawcy). 

2) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 

3) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie  
z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę zamawiający 
odrzuci.  

4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą 
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne 
uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami. 
Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek  
z wykonawców, od kilku lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy 
wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców. 

5) Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania wykonawców  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z wykonawcą 
muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę określającą prawa  
i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do podpisania umowy. 

6) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, 
aby przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) złożyli 
zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 

− zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego 
swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 

− określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 

7) Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowę spółki 
cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy spółki, bądź do 
oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich 
wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, upoważniające osobę 
umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników spółki w zakresie, o 
którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej wynika z umowy 
spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę umowę (oryginał) 
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lub jej kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem lub jej kopię  poświadczoną 
za zgodność z oryginałem przez wszystkich wspólników. 

8) Każdy z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi 
odrębnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – w związku z czym powinien złożyć 
samodzielnie załączniki nr 6, 7, 8, 9, 10 i 11 wymienione w pkt XII niniejszej specyfikacji. 

14. 3. Natomiast do oceny spełniania warunków art. 22 ust.1 pkt 2, 3 i 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych przyjmuje się zsumowane potencjały ekonomiczne i techniczne 
wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

14. 4. Oferta i dokumenty stanowiące załączniki do oferty nie podlegają zwrotowi przez 
zamawiającego, chyba że oferta zostanie wycofana przed upływem terminu składania 
ofert lub ustawa Pzp stanowi inaczej (np. oferta złożona po upływie terminu składania 
ofert). Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

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

15. 1. Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem, iż Zamawiający nie będzie mógł 
ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

15. 2. Za tajemnicę przedsiębiorstwa nie mogą być uznane w szczególności: 

-  aktualny odpis z właściwego rejestru, 

-  informacje ujawniane przez Zamawiającego w trakcie otwarcia ofert. 

15. 3. Nie złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt. 15.1. niniejszej SIWZ 
nie wywołuje dla Wykonawcy żadnych negatywnych skutków związanych z jego 
wykluczeniem lub odrzuceniem jego oferty. 

15. 4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania 
ich poufności. 

XVII. Miejsce i termin składania ofert 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  

w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53)  
w terminie do dnia 01.06.2010r. do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych 
z nieczystości i odpadów, koszenie nawierzchni trawiastych na terenie miasta 

Radomia (BZP.AĆ.341-175/10)” oraz „Nie otwierać przed 01.06.2010r. godz. 1030” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 
1,2,3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter), 26-600 Radom oraz będzie oznaczona 
nazwą i adresem wykonawcy, aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia 
oferty po wyznaczonym terminie. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca. 
4. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

XVIII. Miejsce i termin otwarcia ofert 
1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim  

w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter)  
w dniu 01.06.2010r. o godz. 10:30. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zamawiający 
sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do chwili otwarcia) oraz 
poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. 
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3. Informacje, o których mowa w punkcie 2 zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom, 
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek. 

XIX. Sposób obliczenia ceny 
1. Cena oferty za obsługę koszy ulicznych: 

1. 1. Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (z podatkiem VAT) za obsługę 1 kosza 
ulicznego przez okres 1 miesiąca, jaką zamawiający jest zobowiązany zapłacić 
wykonawcy; 

2. Cena oferty za oczyszczanie ciągów pieszych: 
2. 1. Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (z podatkiem VAT) za usługi oczyszczania 

100 m2 ciągów pieszych, jaką zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy.  
W składanej ofercie wykonawca powinien określić odrębnie: 
− cenę brutto 1–razowego oczyszczania 100 m2 nawierzchni ciągów pieszych 
oraz 
− cenę brutto za 1 dobę zimowego utrzymania 100 m2 nawierzchni ciągów pieszych. 

3. Cena oferty za oczyszczanie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych i na działkach 
gminnych: 
3. 1. Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (z podatkiem VAT) za oczyszczanie 100 

m2 nawierzchni pasów drogowych i działek gminnych, jaką zamawiający jest 
zobowiązany zapłacić wykonawcy.  

4. Cena oferty za skoszenie nawierzchni trawiastych na działkach gminnych: 
4. 1. Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (z podatkiem VAT) za skoszenie 100 m2 

nawierzchni trawiastych z działek gminnych, jaką zamawiający jest zobowiązany 
zapłacić wykonawcy.  

5. Cena oferty za mechaniczne zamiatanie ulic: 
5. 1. Cenę ofertową stanowi łączna cena brutto (z podatkiem VAT) za jednorazowe 

zamiatanie 1 km jezdni, jaką zamawiający jest zobowiązany zapłacić wykonawcy.  
6. Wartość brutto stanowiąca cenę oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku przy zachowaniu matematycznej zasady zaokrąglania liczb (zgodnie 
z § 9 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu 
podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, 
sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania 
zwolnienia od podatku od towarów i usług – (Dz. U. Nr 95 poz. 798). 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe określenie stawki podatku od towarów  
i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

8. W kalkulacji cenowej należy uwzględnić wszystkie koszty jakie poniesie wykonawca  
w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

9. Dla porównania złożonych ofert Zamawiający zastosuje wzór przedstawiony w pkt XXI. 
10. Ceny jednostkowe podane w ofercie będą stałe w okresie trwania umowy, z zastrzeżeniem pkt 

11. 
11. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w czasie wykonywania 

umowy, wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, wynagrodzenie przysługujące wykonawcy będzie ustalone z uwzględnieniem nowych 
stawek w formie aneksu do umowy. 

12. Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena 
powinna być podana w polskich jednostkach pieniężnych (złotych polskich i groszach). 

XX. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 
zamawiającym a wykonawcą. 
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich 
(PLN). 

XXI. Kryteria oceny ofert oraz sposób oceny ofert 
1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez 

wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według jednego kryterium 
najniższej ceny (100%). 

2. Zamawiający dla porównania złożonych ofert na pierwszą część zamówienia dokona 
obliczenia ceny ofertowej w oparciu o podane przez Wykonawców ceny jednostkowe  
w następujący sposób: 
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Co=C1+C2+C3+C4+C5+ C6, gdzie: 
Co – cena ofertowa 
C1 – cena brutto za obsługę 171 koszy ulicznych w okresie 36 miesięcy, wyliczona w sposób 

następujący: 

C1 = [171 (liczba koszy) x cena brutto za obsługę 1 kosza ulicznego przez okres 1 miesiąca] x 36 (liczba miesięcy  
w okresie); 

 
C2 – cena brutto oczyszczania nawierzchni ciągów pieszych w sezonie letnim w okresie 27 

miesięcy, wyliczona w sposób następujący: 
 

( ) ( )okresiewmiesięcyliczba
pieszych ciągów aowierzchnipieszych ciągów

2  27
100

m
C

2

×〉×= p234129 inawierzchnm 100iaoczyszczanrazowego-1brutto cena 2

 
C3 – cena brutto oczyszczania nawierzchni ciągów pieszych w sezonie zimowym w okresie 9 

miesięcy (270 dni), wyliczona w sposób następujący: 
 

( )
dni 

100

m
C

2

270
p87780inawierzchn m 100utrzymaniazimowegodobę 1zabrutto cena 2

×〉
×

=
pieszych ciągów aowierzchnipieszych ciągów

3
 

C4 – cena brutto za oczyszczanie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych i na działkach 
gminnych w okresie 36 miesięcy, wyliczona w sposób następujący: 

 
( )









×〉×=

okresiew

cy-mliczbagminnychdziałek idrogowych pasów aowierzchnigminnychdziałek idrogowych pasów
4  36

100

m
C

2 p1785273inawierzchnm100ieoczyszczanzabrutto cena 2

 
C5 – cena brutto za skoszenie nawierzchni trawiastych na działkach gminnych (przyjmuje się 9 

koszeń w okresie 36 miesięcy), wyliczona w sposób następujący: 
 

( )








×〉×=

okresiewkoszeń

wykonanychliczba
9

htrawiastycinawierzchnp252550htrawiastycinawierzchnm100skoszeniezabrutto cena 2

100

m
C

2 koszenia aowierzchni
5

 
C5 – cena brutto za mechaniczne zamiatanie ulic w okresie 36 miesięcy, wyliczona w sposób 

następujący: 
 
C6 = 21 123,90 km x Z (iloczyn podanej wielkości i stawki za jednorazowe zamiatanie 1 km 
jezdni); 
Z – cena jednostkowa brutto za jednorazowe bieżące zamiatanie 1 km jezdni; 

 
3. Zamawiający dla porównania złożonych ofert na drugą część zamówienia dokona obliczenia 

ceny ofertowej w oparciu o podane przez Wykonawców ceny jednostkowe  
w następujący sposób: 

Co=C1+C2+C3+C4+C5+ C6, gdzie: 
Co – cena ofertowa 
C1 – cena brutto za obsługę 207 koszy ulicznych w okresie 36 miesięcy, wyliczona w sposób 

następujący: 

C1 = [207 (liczba koszy) x cena brutto za obsługę 1 kosza ulicznego przez okres 1 miesiąca] x 36 (liczba miesięcy  
w okresie); 

 
C2 – cena brutto oczyszczania nawierzchni ciągów pieszych w sezonie letnim w okresie 27 

miesięcy, wyliczona w sposób następujący: 
 

( ) ( )okresiewmiesięcyliczba
pieszych ciągów aowierzchnipieszych ciągów

2  27
100

m
C

2

×〉×= p50,316207 inawierzchnm 100iaoczyszczanrazowego-1brutto cena 2

 
C3 – cena brutto oczyszczania nawierzchni ciągów pieszych w sezonie zimowym w okresie 9 

miesięcy (270 dni), wyliczona w sposób następujący: 
 

( )
dni 

100

m
C

2

270
p105740inawierzchn m 100utrzymaniazimowegodobę 1zabrutto cena 2

×〉
×

=
pieszych ciągów aowierzchnipieszych ciągów

3
 

C4 – cena brutto za oczyszczanie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych i na działkach 
gminnych w okresie 36 miesięcy, wyliczona w sposób następujący: 
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( )








×〉×=

okresiew

cy-mliczbagminnychdziałek idrogowych pasów aowierzchnigminnychdziałek idrogowych pasów
4  36

100

m
C

2 p1883889inawierzchnm100ieoczyszczanzabrutto cena 2

 
 
C5 – cena brutto za skoszenie nawierzchni trawiastych na działkach gminnych (przyjmuje się 9 

koszeń w okresie 36 miesięcy), wyliczona w sposób następujący: 
 

( )








×〉×=

okresiewkoszeń

wykonanychliczba
9

htrawiastycinawierzchnp238500htrawiastycinawierzchnm100skoszeniezabrutto cena 2

100

m
C

2 koszenia aowierzchni
5

 
C5 – cena brutto za mechaniczne zamiatanie ulic w okresie 36 miesięcy, wyliczona w sposób 

następujący: 
 
C6 = 24 014,24 km x Z (iloczyn podanej wielkości i stawki za jednorazowe zamiatanie 1 km 
jezdni); 
Z – cena jednostkowa brutto za jednorazowe bieżące zamiatanie 1 km jezdni; 

4. Ocena w zakresie kryterium będzie dokonywana na podstawie ilości punktów otrzymanych przy 
zastosowaniu następującego wzoru:    

pkt
Cob

Co
C 100

min ×=    (wyrażone w  punktach zaokrąglonych do dwóch miejsc po przecinku) 

Gdzie: 
C - ilość punktów; 
Co  - cena ofertowa  
Comin - najniższa cena ofertowa spośród ofert spełniających wymogi formalne; 
Cob - cena ofertowa badanej oferty, 
gdzie: Co=C1+C2+C3+C4+C5+ C6 wyliczona zgodnie z opisem w pkt 2 i 3. 

 
5. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SIWZ. 
7. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość 

punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.  
8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 

zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały 
złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te 
oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty 
dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.. 

10. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym 
a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt 11 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści. 

11. Zamawiający poprawia w ofercie: 
− oczywiste omyłki pisarskie, 
− oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 
− inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając 
o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12. Przy poprawianiu oczywistej omyłki rachunkowej Zamawiający będzie stosował się  
w szczególności do następujących zasad - jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada 
cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną 
słownie. 

XXII. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej przy wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
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XXIII. Odrzucenie oferty 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi przynajmniej jedna przesłanka unormowana w art. 89 
ust.1, oraz art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XXIV. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także w punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne  
i prawne; 

c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne,  

d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie 
zamówienia publicznego może być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  
o których mowa w ust. 1 pkt. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w 
swojej siedzibie.  

3. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

5. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa powyżej, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 
jedna oferta, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

6. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik 
do niniejszej SIWZ. 

7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 
przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy - Prawo 
zamówień publicznych. 

XXII. Możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców 
W przypadku, gdy wykonawca zamierza wykonać część niniejszego zamówienia przy udziale 
podwykonawców, zobowiązany jest do podania w składanej ofercie, jaki zakres zamówienia 
powierzy podwykonawcom. 

XXV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Zamawiający będzie żądał od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 
147 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 2 % ceny ofertowej 
(wartość zobowiązania zamawiającego) obliczonej zgodnie z opisem w punkcie XXI.2. 
(pierwsza część zamówienia) lub XXI.3. (druga część zamówienia). 

3. Termin wniesienia zabezpieczenia – przed podpisaniem umowy. 
4. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej z następujących form: 

− pieniądzu, 
− poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
− gwarancjach bankowych, 
− gwarancjach ubezpieczeniowych, 
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− 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 (Dz. U. 
nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 

5. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu wykonawca wpłaci je przelewem  na 
rachunek bankowy: 

GMINA MIASTA RADOMIA 
PEKAO S.A. II Oddział w Radomiu 

90 1240 3259 1111 0000 2989 2305 

6. Pozostałe – bezgotówkowe – formy wniesienia zabezpieczenia, o których mowa  
w punkcie 4, wymagają złożenia odpowiednich dokumentów w siedzibie zamawiającego,  
w Biurze Zamówień Publicznych, na zasadach dotyczących wnoszenia wadium w formach   
bezgotówkowych określonych w punktach XIV.6 – XIV.9. 

7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie 
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

8. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi w terminie 30 dni od dnia 
zakończenia obowiązywania umowy i uznania przez zamawiającego za wykonane należycie 
oraz na warunkach określonych w art. 148 ust. 5 i art. 151 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

XXVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy 
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, stanowi załącznik do niniejszej 
SIWZ. 

XXVII. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania 
Określone w dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcom i innemu 
podmiotowi, a także (wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ – przed upływem terminu składani 
ofert) organizacjom zrzeszającym Wykonawców wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5, 
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w postaci:  
1. Odwołania od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 
zobowiązany na podstawie ustawy - do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

2. Skargi do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego, na orzeczenie Krajowej Izby 
Odwoławczej. 

XXVIII. Postanowienia końcowe – zasady udostępniania dokumentów; 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie 

prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu 
(jawne po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania) oraz 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 

2. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek. 
3. Udostępnienie protokołu lub załączników może nastąpić poprzez wgląd w miejscu wyznaczonym 

przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, zgodnie z 
wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. 

4. Bez zgody zamawiającego, wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników,  
w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać za 
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści złożonych 
ofert. 

5. Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest  
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 
przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki 
mogą być one udostępnione. 

6. Jeżeli w wyniku udostępnienia protokołu lub załączników, zamawiający ma ponieść dodatkowe 
koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością. 
przekształcenia protokołu lub załączników, koszty te pokrywa wnioskodawca. Zamawiający nie 
może obciążać wnioskodawcy kosztami udostępnienia, jeżeli nie wyraził wobec niego zgody,  
o której mowa w pkt 4. 
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XXIX. Dokumentacja przetargowa: 
Dokumentację przetargową stanowią: 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
2. Projekt umów. 
3. Formularze ofert. 
4. Druk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22  

ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w punkcie XII.1.1.  
5. Druk wykazu usług, o którym mowa w punkcie XII.1.4. 
6. Druk wykazu narzędzi, o którym mowa w punkcie XII.1.5. 
7. Druk oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp, o którym 

mowa w punkcie XII.2.1. 

Kompletna dokumentacja zawiera 59 stron. 
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BZP.AĆ.342-.../10                                                                                       

Załącznik nr 1 do SIWZ 

UMOWA – projekt 
na oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych  

i działek gminnych z nieczystości i odpadów, koszenie nawierzchni trawiastych na terenie 
miasta Radomia (rejon północny miasta Radomia) 

 
zawarta w dniu  ..........................2010r. w Radomiu pomiędzy Gminą Miasta Radomia w Radomiu przy 
ul. Jana Kilińskiego 30 
REGON: 670223451 
NIP: 796-28-17-529 
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka  
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, 
a  
.......................................................................... 
z siedzibą w ……………………………………… 
REGON: …………………….. 
NIP: ……-.…..-…..-.…. 
reprezentowaną przez …………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
 

Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 193.000 euro, zgodnie z art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223, 
poz. 1655 z późn. zm.). 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 
a) obsługę 171 sztuk koszy ulicznych usytuowanych na terenie Gminy Miasta Radomia – ilościowy 

wykaz koszy przeznaczonych do obsługi oraz ich usytuowanie zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

b) usługę oczyszczania nawierzchni ciągów pieszych o łącznej powierzchni 87780 m2 na terenie 
miasta Radomia – lokalizacja ciągów pieszych, ich powierzchnia i częstotliwość oczyszczania są 
wskazane w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

c) oczyszczanie 570.290 m2 nawierzchni zielonych w pasach drogowych i na działkach gminnych 
(Załącznik nr 3), 

d) koszenie 252550 m2 nawierzchni działek gminnych. 
e) mechaniczne zamiatanie 152,5 km  ulic – szczegółowy wykaz ulic zawiera załącznik nr 4 do 

niniejszej umowy. 

§ 2 

Zakres prac obejmuje:  
1. Prace związane z wywozem odpadów komunalnych z koszy ulicznych.  
a) codzienne opróżnianie koszy z odpadów przy spełnieniu następujących wymogów: 

− każdy kosz powinien być w całości opróżniony z odpadów do godz. 6:00, 
− po godz. 6:00 - w razie potrzeby w taki sposób, aby w koszu nie znajdowało się więcej odpadów 

niż ¾ jego pojemności; jeżeli jest więcej albo odpady leżą w bliskim otoczeniu, to taki kosz 
uznaje się za nieopróżniony. 

− częstotliwość mycia koszy - jeden raz w tygodniu, 
− dezynfekcja - dwa razy w miesiącu 

b) prace związane z konserwacją koszy: 
− naprawa (w razie potrzeby) zamków, zamocowania kosza do słupka, malowanie po spaleniu, 
− zapewnienie pionowego ustawienia słupka, 
− uzupełnienie brakujących koszy (pobranie nastąpi z magazynu Zamawiającego). 

 
Zgłaszanie faktu uszkodzenia lub braku kosza (zgłoszenie do Zamawiającego winno nastąpić najpóźniej 
następnego dnia po stwierdzeniu uszkodzenia lub braku kosza  przez Wykonawcę). 
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Odpady komunalne winny być dostarczone na wysypisko komunalne na Wincentowie przy  
ul. Witosa. Wykonawca zobowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego potwierdzenia 
przyjęcia odpadów na wysypisko. 
2. Oczyszczanie ciągów pieszych 

a) z zanieczyszczeń stałych, płynnych oraz z darni 
b) w okresie występowania warunków zimowych: 

− odśnieżanie, 
− posypywanie piaskiem, 
− likwidacja oblodzenia. 

Ciąg pieszy uznaje się za zanieczyszczony, jeżeli na jego powierzchni, łącznie  
z okrawężnikowaniem, znajduje się piach, liście, przerosty trawy, papiery, gruz, kamienie i inne 
powszechnie uważane za nieczystości stałe i płynne oraz nieczystości stwarzające zagrożenie dla 
ruchu, tj. plamy smaru, oleju, itp.  
W czasie wystąpienia warunków zimowych stan nawierzchni ciągów pieszych powinien pozwolić na 
bezpieczne korzystanie z nich przez pieszych. Chodniki powinny być odśnieżone lub posypane 
piaskiem w przypadku oblodzenia, błoto pośniegowe winno być usunięte.  
Przejścia dla pieszych położone na długości obsługiwanych chodników powinny być oczyszczone ze 
śniegu na całej szerokości. W otoczeniu przejścia dla pieszych nie może zalegać śnieg wyżej niż pół 
metra. Jeżeli śniegu jest więcej należy go usunąć poza obręb skrzyżowania.  
Na schodach oraz stromych zejściach nie może zalegać warstwa ubitego śniegu ani lodu. 

3. Oczyszczanie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych i na działkach gminnych. 
a) zbieranie i wywóz odpadów znajdujących się na tych powierzchniach – wykaz zawiera załącznik 

nr 3 do projektu mowy. 
b) zgrabienie i wywóz liści w okresie jesiennym, najpóźniej do 15 listopada. 

4. Koszenie nawierzchni trawiastych na działkach gminnych. 
a) koszenie nawierzchni trawiastych, wygrabienie i wywóz skoszonej trawy. Przyjmuje się 

dziewięciokrotne koszenie nawierzchni. Ilość koszeń może ulec zmniejszeniu na skutek 
warunków pogodowych np. susza, powolny odrost trawy. Wywóz skoszonej trawy nastąpi 
najpóźniej dnia następnego po skoszeniu. Poszczególne tereny przeznaczone do koszenia będą 
wskazane przez Zamawiającego z wyprzedzeniem jednego tygodnia określając termin 
wykonania. 

5. Mechaniczne zamiatanie  ulic: 
a) bieżące zamiatanie jezdni z częstotliwością określoną w harmonogramie stanowiącym załącznik 

nr 4 do umowy (oczyszczeniu podlega jezdnia, nawierzchnie wybrukowane w pasach rozdziału  
i „opaska chodnikowa” wzdłuż jezdni) 

b) niezwłoczne usuwanie - na wezwanie Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub 
przedstawiciela Zamawiającego powypadkowych zanieczyszczeń z jezdni, powodujących 
wystąpienie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu. 

Nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia za wykonanie prac określonych w ust.5 pkt b. 
W sytuacji, gdy na jezdni przeznaczonej do oczyszczania na dany dzień po wykonaniu prac zalega 
piasek, liście, szkło lub inne odpady – uznaje się, że umowa jest realizowana nieprawidłowo.  
Odpady komunalne winny być dostarczone na wysypisko komunalne w Radomiu przy ul. Witosa. 
Wykonawca zobowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia 
odpadów na wysypisko. 
Prace powinny być wykonywane w takich godzinach i w taki sposób aby nie powodowało to utrudnień 
w ruchu pojazdów i pieszych  na drogach. 
Wykonawca przedłoży najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi uzgodniony z Zamawiającym szczegółowy 
harmonogram oczyszczania poszczególnych nawierzchni zakresu rzeczowego w rozbiciu na dni 
tygodnia. 

§ 3 

1. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych następuje w momencie wystąpienia warunków zimowych – 
opadów śniegu lub oblodzenia ich nawierzchni. 

2. W przypadku wystąpienia zimowego utrzymania nawierzchni ciągów pieszych Wykonawca 
zobowiązany jest do zakończenia wszystkich prac do godz. 8:00 i złożenia telefonicznie, pod numer 
wskazany przez Zamawiającego, meldunku z wykonanych na poszczególnych odcinkach czynności. 
Należyty stan nawierzchni powinien być utrzymany przez całą dobę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie: 
a) określenie terminu rozpoczęcia wykonywania usługi  mechanicznego zamiatania ulic w danym 

roku, 
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b) określenie terminu zakończenia wykonywania usługi  mechanicznego zamiatania ulic  w danym 
roku. 

4. Zawiadomienie o terminach, o których mowa w ust.3 pkt a i b, nastąpi w formie pisemnej, nie 
później niż 2 dni przed ich rozpoczęciem i zakończeniem. 

§ 4 

1. Za obsługę koszy ulicznych określoną w § 1 ust. a) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne 
wyliczone w następujący sposób: 

                    Wm = C x L, przy czym :  
                    Wm - oznacza wynagrodzenie miesięczne                                  

           C - oznacza cenę obsługi jednego kosza w miesiącu wynikającą z przyjętej oferty w kwocie 
……………....... zł ( słownie:……………………………………………………….........) plus obowiązujący podatek VAT …..% 
...........zł (słownie:………………………………………………), tj. kwota brutto: …………….......zł (słownie 
złotych:……………………………………………………….........), zaś 

                    L - oznacza liczbę obsługiwanych w danym miesiącu koszy. 
2. Za oczyszczanie ciągów pieszych , o których mowa w § 1 ust. b) Wykonawca będzie otrzymywał 

wynagrodzenie miesięczne według następujących stawek: 
− za 1-razowe oczyszczanie 100 m2 nawierzchni ciągów pieszych - netto: …………………zł (słownie 

złotych: …………………………………………….…………………..……) plus podatek VAT …..%  - …………….zł (słownie: 
……………………………………...zł), tj. kwota brutto: ……………....... zł (słownie 
złotych:……………………………………………………….........), 

− za 1 dobę zimowego utrzymania 100 m2 nawierzchni ciągów pieszych - netto: ……………zł 
(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………..……) plus podatek VAT …..%  - 
…………….zł (słownie: …………………………………………………...zł), tj. kwota brutto: ……………....... zł (słownie 
złotych:……………………………………………………….........) 

3. Za oczyszczanie nawierzchni pasów drogowych i działek gminnych, o których mowa w § 1 ust. c) 
Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne według następujących stawek: 
− za 1-razowe oczyszczenie 100 m2 nawierzchni – netto ………………………. zł ) (słownie złotych: 

……………………………………………………………………………………….zł) plus podatek VAT ….% - zł ( słownie: 
………………………………………………………………..zł), tj. kwota brutto: ……………....... zł (słownie 
złotych:……………………………………………………….........) 

4. Za skoszenie nawierzchni  działek gminnych, o których mowa w § 1 ust. d) Wykonawca będzie 
otrzymywał wynagrodzenie miesięczne według następujących stawek: 
− za 1-razowe skoszenie 100 m2 nawierzchni – netto ………………………. zł ) (słownie złotych: 

……………………………………………………………………………………….zł) plus podatek VAT ….% - zł ( słownie: 
………………………………………………………………..zł), tj. kwota brutto: ……………....... zł (słownie 
złotych:……………………………………………………….........), 

5. Za oczyszczenie 1 km ulic, o których mowa w § 1 ust. e) Wykonawca będzie otrzymywał 
wynagrodzenie miesięczne według następujących stawek: 
− za 1-razowe oczyszczenie 1 km ulic - netto: …………………zł (słownie złotych: 

………………………………………………………………………………………..……) plus podatek VAT …..%  - …………….zł (słownie: 
…………………………………………………...zł), tj. kwota brutto: ……………....... zł (słownie 
złotych:……………………………………………………….........). 

6. Należność za wykonane usługi określone w § 1 wyliczana będzie za okresy miesięczne w oparciu  
o ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1, 2, 3 ,4 i 5 , rzeczywistą powierzchnię oczyszczanych  
i utrzymywanych ciągów pieszych, nawierzchni działek i pasów drogowych, długość ulic  
z uwzględnieniem częstotliwości ich oczyszczania i utrzymywania oraz ilości obsługiwanych koszy 
w danym miesiącu. 

7. Należność regulowana będzie za każdy miesięczny okres rozliczeniowy na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Wykonawcę faktur odrębnych dla każdego rodzaju zamówienia w terminie 30 
dni od daty dostarczenia faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac 
sporządzony przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w terminie do 5 dnia każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni. 

8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto: 
…………………………………………………………………………………………………………. 

9. W razie zwłoki w zapłacie należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
10. Należność za zimowe utrzymanie nawierzchni przysługuje tylko wtedy, gdy w ciągu doby wystąpią 

warunki, o których mowa w § 3 ust. 1. 
11. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w czasie wykonywania umowy, 

wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
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wynagrodzenie przysługujące wykonawcy będzie ustalone z uwzględnieniem  nowych stawek w 
formie aneksu do niniejszej umowy. 

§ 5 

1. Kontrola realizacji usług oczyszczania ciągów pieszych, ulic, nawierzchni trawiastych  oraz obsługi 
koszy ulicznych dokonywana będzie przez Zamawiającego według „Regulaminu kontroli”, 
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

2.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu usług będących 
przedmiotem umowy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną na zasadach  
i w wysokości określonej w „Regulaminie kontroli”. Na tę okoliczność Zamawiający wystawi notę 
obciążeniową. 

§ 6 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe przy realizacji przedmiotu umowy szkody 
wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym także powstałe w wyniku zaniedbania 
wykonania obowiązków, wynikających z treści umowy. 

§ 7 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości (2% ceny ofertowej) 
……………………….. zł (słownie złotych: ………………………………………………………………). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w formie 
………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
obowiązywania umowy i uznania przez zamawiającego za wykonane należycie oraz na warunkach 
określonych w art. 148 ust. 5 oraz art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością Zamawiającego. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym, i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

§ 8 

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.08 2010r. do dnia 31.07.2013r. 

§ 9 

Umowa może być rozwiązana w przypadku wymienionym w pkt 7 „Regulaminu kontroli”, stanowiącego 
Załącznik nr 5 do niniejszej umowy, przewidującego możliwość rozwiązania umowy przed terminem jej 
wygaśnięcia w przypadku stwierdzenia niewykonania przez Wykonawcę zaleceń pokontrolnych 
Wcześniejsze rozwiązanie umowy, w trybie natychmiastowym, winno być dokonane na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

§ 10 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 11 

Wykonawca nie może powierzyć realizacji zamówienia ani w całości, ani w części innym osobom, o ile 
nie wskazał on w złożonej ofercie zakresu prac, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 

§ 12 

Wszelkie zmiany ustaleń niniejszej umowy powinny być dokonane na piśmie w formie aneksu. 
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§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 14 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 
rzeczowe właściwego sądu powszechnego w Radomiu. 
 

§ 15 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 

 

Wykonawca          Zamawiający 
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 Rejon Północny  
Załącznik Nr 1 do umowy  
   
KOSZE ULICZNE  
   
Lp. Nazwa ulicy Ilość koszy 
1 25-go Czerwca 42 
2 Batorego 4 
3 Chrobrego 12 
4 Kelles Krauza 10 
5 Kusocińskiego 5 
6 M. Curie Skłodowskiej 5 
7 Malczewskiego 11 
8 Młynarska 4 
9 Niedziałkowskiego 12 
10 Okulickiego 10 
11 Reja 5 
12 Struga 20 
13 Zbrowskiego 6 
14 Żeromskiego (za 25Czerwca) 22 
15 Żwirki-Wigury 3 

  171 
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   Rejon Północny  
Załącznik Nr 2 do umowy    
     
WYKAZ CIĄGÓW PIESZYCH    

Lp ULICA 
POWIERZCHNIA 

[m2] 
CZĘSTOTLIWOŚĆ 
W TYGODNIU 

POWIERZCHNIA W 
TYGODNIU [m2] 

1 11 LISTOPADA  7800 0,5 3900 
2 25 CZERWCA -przed parkingiem PSP nr 13 z mostkiem 200 1 200 
3 ALEKSANDROWICZA (od Mieszka I do Warszawskiej) 3300 0,5 1650 
4 CHROBREGO (od Żółkiewskiego do Struga) 14560 0,5 7280 
5 CZARNIECKIEGO  4520 0,25 1130 
6 GRZYBOWSKA - z mostkiem 90 0,5 45 
7 KELLES-KRAUZA / MALCZEWSKIEGO (przed NOT i za parkingiem) 700 1 700 
8 KELLES-KRAUZA /STRUGA - za teatrem 140 1 140 
9 KOZIENICKA 2050 0,5 1025 
10 KUSOCIŃSKIEGO / WARSZAWSKA/CHROBREGO 1150 0,5 575 
11 KUSOCIŃSKIEGO/BEMA/SOWIŃSKIEGO 1090 0,5 545 
12 MIESZKA I   3300 0,5 1650 
13 MIŁA 820 0,5 410 
14 Okulickiego  760 0,5 380 
15 OLSZTYŃSKA od Szklanej do Grzybowskiej 3250 0,5 1625 
16 PADEREWSKIEGO 150 0,5 75 
17 PADEREWSKIEGO/ZBROWSKIEGO (teren narożny ) 250 0,5 125 
18 POTOK PÓŁNOCNY spacer (Struga - Malczewskiego) 1500 0,5 750 
19 Reja  500 0,5 250 
20 RODZINY WINCZEWSKICH 1500 0,5 750 
21 SIENNA- z mostkiem 160 0,5 80 

22 STRUGA - przed przychodnią, naprzeciwko targowiska i wzdłuż Potoku 
do 25Czerwca, Struga/Sportowa i naprzeciwko 

2800 1 2800 

23 STRUGA/CHROBREGO/MIŁA 380 1 380 
24 SZARYCH SZEREGÓW 3800 0,5 1900 
25 SZKLANA (Katowicka - Wiadukt) 1100 0,5 550 
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26 
WARSZAWSKA - przejścia dla pieszych przy ulicach: Rybnej,Klejowej, 
Pułaskiego, przed i za rondem, Ofiar Firleja, Gombrowicza, Barlickiego, 
Witosa. 

400 0,5 200 

27 WARSZAWSKA (Wernera -przystanek za rondem) 9000 0,5 4500 
28 WARSZAWSKA (przy Szarych Szeregów - schody) 850 0,5 425 
29 WERNERA (od Malczewskiego do Kraszewskiego) 5400 1 5400 
30 Wolność - działka nr 139/1 120 0,25 30 

31 
ZBROWSKIEGO (od Żółkiewskiego do 11 Listopada, mostek na Potoku) 

5600 0,5 2800 

32 ŻEROMSKIEGO  (od  25 Czerwca do Lubelskiej) 5260 2 10520 
33 ŻÓŁKIEWSKIEGO  4650 0,5 2325 
34 ŻWIRKI / WIGURY 630 1 630 
  87780  55745 
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  Rejon Północny   
Załącznik nr 3 do umowy     
DZIAŁKI I PASY DROGOWE     

LP.  ULICA - TEREN 

POWIERZCHNIA  
DZIAŁEK DO 

OCZYSZCZANIA 
I KOSZENIA[m2] 

POWIERZCHNIA  
PASÓW DROG.DO 
OCZYSZCZANIA 

[m2] 

CZĘSTOTLIWOŚĆ W 
TYGODNIU 

POWIERZCHNIA 
W  TYGODNIU 

[m2] 

1 11 Listopada ( pas drogowy) 0 6490 1 6 490 

2 
11 Listopada /Żwirki Wigury, ul. Sportowej w kierunku ul. Zbrowskiego po stronie piekarni 
do parkingu przed US oraz od ul. Zbrowskiego do końcowego przystanku "9" 31250 0 

0,5 
15 625 

3 25Czerwca - parking przy PSP nr 13 1200   1 1 200 

4 Aleksandrowicza - pobocza 3200 0 0,5 1 600 

5 Batorego 400 800 1 1 200 

6 Chrobrego ( pas drogowy) 0 22300 1 22 300 

7 Chrobrego / Górnicza 15600 0 0,25 3 900 

8 Chrobrego / Struga/ Malczewskiego - teren wzdłuż Potoku Północnego  14300 0 1 14 300 

9 
Chrobrego / Wójtowska / Nowowolska - teren za Politechniką oraz Chrobrego / 
Zbrowskiego pomiędzy Policją a blokami 

20000 0 0,25 5 000 

10 Chrobrego / Żółkiewskiego - przed PIOŚ 2500 0 0,5 1 250 

11 Chrobrego 13 a - teren na zapleczu PSP nr 5 10200 0 0,5 5 100 

12 Czarnieckiego - od Okulickiego do Wernera z przyległymi zieleńcami 4000 0 0,5 2 000 

13 Czarnieckiego ( pas drogowy) 0 19800 1 19 800 

14 Daszyńskiego 0 1200 0,5 600 

15 Energetyków- do oczyszczalni 0 15300 0,25 3 825 

16 Filtrowa 10000 0 0,5 5 000 

17 Folwarczna/ Czarnieckiego  11800 0 0,5 5 900 

18 Grzybowska- pobocza z mostkiem 0 3700 0,5 1 850 

19 Kelles-Krauza 0 600 2 1 200 

20 Kelles-Krauza 6500 0 2 13 000 

21 Kozienicka 0 17600 0,5 8 800 

22 Królowej Jadwigi 0 1300 0,5 650 

23 Kusocińskiego 0 3900 1 3 900 
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24 
Kusocińskiego/Bema przed szkołą 34, Kusocińskiego działka nr 25/5, 25/15, Bema działka  
20/2, 20/3, Kusocińskiego parking, Sowińskiego przy garażach 

17300 0 1 17 300 

25 Lubelska 0 5700 1 5 700 

26 Łokietka 0 2000 0,5 1 000 

27 Malczewskiego – od Wernera do Potoku 0 2000 1 2 000 

28 Mieszka I - od Piastowskiej do Aleksandrowicza (poza pasem drogowym) i przy parkingu 11000 0 0,5 5 500 

29 Mieszka I (pas drogowy) 0 22500 0,5 11 250 

30 Miła – teren przy budynkach 19,19A 8100 1800 0,5 4 950 

31 Młynarska 0 500 1 500 

32 Niedziałkowskiego 0 2650 2 5 300 

33 Okulickiego - pas drogowy 0 9800 1 9 800 

34 Okulickiego - przed CEZAL i przy budynku 51 1000 0 0,5 500 

35 Okulickiego 9 działki nr 80/4, 80/5,79/1 4000 0 0,5 2 000 

36 
Olsztyńska ( teren pomiędzy Przychodnią a ZSE, wokół garaży, pas drogowy, w otoczeniu 
budynków: 19,26,26D) ) 

10400 5200 0,5 7 800 

37 Paderewskiego 0 5000 0,5 2 500 

38 Piastowska ( pas drogowy ) 0 5500 0,5 2 750 

39 Potkańskiego 0 5000 0,25 1 250 

40 Północna 0 3000 0,25 750 

41 Promyka 10 2000 0 0,25 500 

42 Reja  0 2500 2 5 000 

43 Rodziny Winczewskich z pasem drogowym 9000 9000 1 18 000 

44 Rybna 0 4000 0,25 1 000 

45 Sempołowskiej 0 1000 0,5 500 

46 Sienna z mostkiem 0 850 0,5 425 

47 Sobieskiego 0 3400 0,5 1 700 

48 Sportowa 0 550 0,5 275 

49 Staszica 0 500 2 1 000 

50 Struga 0 8800 1 8 800 

51 
Struga - przed przychodnią, naprzeciwko targowiska, wzdłuż  Potoku do 25 Czerwca,  w 
kierunku Olsztyńskiej i do garaży, przy pętli linii 9, Struga/Chrobrego do Biedronki, 
Struga/Sportowa 

14200 0 1 14 200 

52 Szarych Szeregów (od Wernera do zakrętu od strony rzeki Mlecznej ) 4500 10500 0,5 7 500 

53 Szklana + pod wiaduktem 11100 0 0,25 2 775 
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54 Warszawska ( pas drogowy) 0 48400 1 48 400 

55 Warszawska /Rodziny Winczewskich, za rondem od stacji paliw 6000 0 1 6 000 

56 Wernera - droga dojazdowa do targowiska 1000 0 2 2 000 

57 Wernera - pas drogowy 0 3000 2 6 000 

58 Witosa 0 10000 0,5 5 000 

59 Wodna 0 300 0,5 150 

60 Wolność - działka nr 139/1 2000 0 0,5 1 000 

61 Zbrowskiego 0 5100 1 5 100 

62 Zwolińskiego( pobocza)   2000 0,25 500 

63 Żeromskiego (za 25Czerwca) 0 8700 2 17 400 

64 Żółkiewskiego ( pas drogowy ) 0 29800 1 29 800 

65 
Żółkiewskiego / Chrobrego - zieleniec wzdłuż parkingu i bloków w kierunku ul. Górniczej 
oraz od ul. Chrobrego do ul. Warszawskiej - teren pod linią energetyczną 

18000 0 0,5 9 000 

66 Żwirki i Wigury 0 5700 1 5 700 

67 Żwirki i Wigury przy TAXI 2000 0 1 2 000 

  252550 317740  425065 
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 Załącznik nr 4 do umowy  Ulice 2010 Rejon Północ   

Lp Nazwa ulicy 
Długość 
[km] 

Częstotliwość 
zamiatania w 
tygodniu w 
okresie od 

pozimowego do 
30 czerwca i od 1 
października do 
końca roku 

Ilość km 
w 

tygodniu 

Częstotliwość 
zamiatania w 
tygodniu w 
okresie od 1 
lipca do 30 
września  

Ilość km w 
tygodniu 

1 11 Listopada 3,6 2 7,2 1 3,6 

2 25 Czerwca 3,2 2 6,4 1 3,2 

3 Aleksandrowicza 2,6 1 2,6 1 2,6 

4 Chłodna 1,6 0,5 0,8 0,5 0,8 

5 Chorzowska (od Lubelskiej do Wrocławskiej ) 0,7 0,5 0,35 0,5 0,35 

6 Chrobrego 8,2 2 16,4 1 8,2 

7 Curie-Skłodowskiej 0,5 2 1 1 0,5 

8 Czarnieckiego  9,3 2 18,6 1 9,3 

9 Filtrowa 0,3 0,5 0,15 0,5 0,15 
10 Folwarczna  2 0,5 1 0,5 1 

11 Grzybowska 2 0,5 1 0,5 1 

12 Katowicka 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 

13 Kelles-Krauza 1 2 2 1 1 

14 Kolberga 1,4 0,5 0,7 0,5 0,7 

15 Kozienicka +rondo i rozjazdy 4,6 2 9,2 1 4,6 

16 Kraszewskiego  0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 

17 Królewska 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 

18 Królowej Jadwigi 1,8 0,5 0,9 1 1,8 

19 Kusocińskiego 2 2 4 1 2 

20 Langiewicza (od Kieleckiej do Sarniej) 2,1 1 2,1 1 2,1 

21 Listopadowa 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 
22 Lubelska+ rozjazdy z Wojska Polskiego 6,2 2 12,4 1 6,2 
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23 Łokietka 1,4 0,5 0,7 0,5 0,7 

24 Malczewskiego 1,6 2 3,2 1 1,6 
25 Malczewskiej W. 0,8 2 1,6 1 0,8 

26 Małęczyńska (od Lubelskiej do Wrocławskiej ) 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 

27 Mieszka I 4,4 2 8,8 1 4,4 

28 Miła 1,4 1 1,4 1 1,4 

29 Mireckiego 1 2 2 1 1 

30 Mokra 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 

31 Myśliwska 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 

32 Niedziałkowskiego 1,3 2 2,6 1 1,3 

33 Ofiar Firleja 1,9 1 1,9 1 1,9 

34 Okulickiego 2,4 2 4,8 1 2,4 

35 Olsztyńska 2 0,5 1 0,5 1 

36 Paderewskiego 2 0,5 1 0,5 1 
37 Parkowa 1,2 1 1,2 1 1,2 

38 Piastowska 1,8 0,5 0,9 0,5 0,9 

39 Polna 1,4 0,5 0,7 0,5 0,7 

40 Pułaskiego 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 

41 Rapackiego 1,6 1 1,6 1 1,6 

42 Rodziny Winczewskich 1,3 1 1,3 0,5 0,65 

43 Sadkowska 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

44 Sempołowskiej 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 

45 Sobieskiego 2 0,5 1 0,5 1 

46 Sportowa 1,2 0,5 0,6 0,5 0,6 

47 Staszica 0,2 2 0,4 1 0,2 

48 Struga 5,4 2 10,8 1 5,4 
49 Szarych Szeregów 4,8 1 4,8 1 4,8 

50 Szklana 2,4 0,5 1,2 1 2,4 

51 Warszawska 15 1 15 1 15 

52 Wernera do Sarniej  4 2 8 1 4 
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53 Witolda 0,6 2 1,2 1 0,6 

54 Witosa 4 0,5 2 0,5 2 
55 Wodna  0,9 0,5 0,45 0,5 0,45 

56 Wolność 0,8 0,5 0,4 1 0,8 

57 Wrocławska 1,8 0,5 0,9 0,5 0,9 

58 Zbrowskiego 5,2 1 5,2 1 5,2 

59 Zielona ( od Okulickiego do Sarniej) 2,4 0,5 1,2 0,5 1,2 

60 Żeromskiego ( od 25Czerwca do Lubelskiej ) 2,1 2 4,2 1 2,1 

61 
Żółkiewskiego ( od Warszawskiej do 
Zbrowskiego z wiaduktem) 

11 
2 22 1 11 

62 Żwirki-Wigury 1,2 2 2,4 1 1,2 
  152,5  206,7  133,95 
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Załącznik nr 5 do umowy 
 
 

REGULAMIN KONTROLI 
 
1. Kontrola świadczonych usług dokonywana będzie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. 
2. Wykonawca, powiadomiony przez Zamawiającego o terminie kontroli, powinien w niej 

uczestniczyć. W przypadku nieobecności Wykonawcy ustalenia  dokonane przez Zamawiającego 
przyjęte zostaną  przez Wykonawcę bez zastrzeżeń. 

3. W przypadku gdy Zamawiający w czasie kontroli stwierdzi, że na danym obiekcie nie zostały 
wykonane prace określone w § 1 umowy, Zamawiający może dokonać potrąceń określonych  
w punkcie 4,5 i 6 niniejszego regulaminu. 

4. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego utrzymania któregokolwiek z ciągów pieszych, 
nawierzchni trawiastych, ulic lub koszy ulicznych Zamawiający może jednocześnie dokonać 
potrącenia 10% kwoty miesięcznego wynagrodzenia za świadczone usługi. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający w czasie rekontroli  stwierdzi, że nie zostały usunięte, ponownie 
wzywa Wykonawcę do usunięcia zaniedbań w określonym przez siebie terminie oraz może 
dokonać potrącenia 30% kwoty miesięcznego wynagrodzenia za świadczone usługi. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający w czasie ponownej rekontroli stwierdzi, że ciągi piesze, 
nawierzchnie trawiaste, ulice, kosze uliczne nie są utrzymane we właściwym stanie, może dokonać 
potrącenia 60% kwoty miesięcznego wynagrodzenia za świadczone usługi. 

7. .Trzykrotne w czasie jednego roku zastosowanie kary opisanej w pkt 4 lub stwierdzenie 
niewykonania zaleceń, o których mowa w punkcie 4,5 i 6 niniejszego regulaminy , może stanowić 
podstawę do rozwiązania  przez Zamawiającego umowy przed terminem jej wygaśnięcia. 
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BZP.AĆ.342-.../10                                                                                       
Załącznik nr 2 do SIWZ 

UMOWA – projekt 
na oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych  

i działek gminnych z nieczystości i odpadów, koszenie nawierzchni trawiastych na terenie 
miasta Radomia (rejon południowy miasta Radomia) 

 
zawarta w dniu  ..........................2010r. w Radomiu pomiędzy Gminą Miasta Radomia w Radomiu przy 
ul. Jana Kilińskiego 30 
REGON: 670223451 
NIP: 796-28-17-529 
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja Kosztowniaka  
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, 
a  
.......................................................................... 
z siedzibą w ……………………………………… 
REGON: …………………….. 
NIP: ……-.…..-…..-.…. 
reprezentowaną przez …………………………. 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”. 
 
 

Strony zawierają umowę w sprawie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość kwoty 193.000 euro, zgodnie z art. 39 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223, 
poz. 1655 z późn. zm.). 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 
a) obsługę 207 sztuk koszy ulicznych usytuowanych na terenie Gminy Miasta Radomia – ilościowy 

wykaz koszy przeznaczonych do obsługi oraz ich usytuowanie zawiera Załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy. 

b) usługę oczyszczania nawierzchni ciągów pieszych o łącznej powierzchni 105740m2 na terenie 
miasta Radomia – lokalizacja ciągów pieszych, ich powierzchnia i częstotliwość oczyszczania są 
wskazane w harmonogramie stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

c) oczyszczanie 546480m2 nawierzchni zielonych w pasach drogowych i na działkach gminnych 
(Załącznik nr 3), 

d) koszenie 238500 m2 nawierzchni działek gminnych. 
e) mechaniczne zamiatanie 194,1 km  ulic – szczegółowy wykaz ulic zawiera załącznik nr 4 do projektu 

umowy. 

§ 2 

Zakres prac obejmuje:  
1. Prace związane z wywozem odpadów komunalnych z koszy ulicznych. 

a) codzienne opróżnianie koszy z odpadów przy spełnieniu następujących wymogów: 
− każdy kosz powinien być w całości opróżniony z odpadów do godz. 6:00, 
− po godz. 6:00 - w razie potrzeby w taki sposób, aby w koszu nie znajdowało się więcej 
odpadów niż ¾ jego pojemności; jeżeli jest więcej albo odpady leżą w bliskim otoczeniu, to 
taki kosz uznaje się za nieopróżniony. 

− częstotliwość mycia koszy - jeden raz w tygodniu, 
− dezynfekcja - dwa razy w miesiącu 

b) prace związane z konserwacją koszy: 
− naprawa (w razie potrzeby) zamków, zamocowania kosza do słupka, malowanie po spaleniu, 
− zapewnienie pionowego ustawienia słupka 
− uzupełnienie brakujących koszy  ( pobranie nastąpi z magazynu Zamawiającego). 

Zgłaszanie faktu uszkodzenia  lub braku kosza (zgłoszenie do Zamawiającego winno nastąpić 
najpóźniej następnego dnia po stwierdzeniu uszkodzenia lub braku kosza  przez Wykonawcę). 
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Odpady komunalne winny być dostarczone na wysypisko komunalne na Wincentowie przy ul. Witosa. 
Wykonawca zobowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia 
odpadów na wysypisko. 
2. Oczyszczanie ciągów pieszych 

a) z zanieczyszczeń stałych, płynnych oraz z darni 
b) w okresie występowania warunków zimowych: 

− odśnieżanie, 
− posypywanie piaskiem, 
− likwidacja oblodzenia. 

Ciąg pieszy uznaje się za zanieczyszczony, jeżeli na jego powierzchni, łącznie z okrawężnikowaniem, 
znajduje się piach, liście, przerosty trawy, papiery, gruz, kamienie i inne powszechnie uważane za 
nieczystości stałe i płynne oraz nieczystości stwarzające zagrożenie dla ruchu, tj. plamy smaru, oleju, 
itp.  
W czasie wystąpienia warunków zimowych stan nawierzchni ciągów pieszych powinien pozwolić na 
bezpieczne korzystanie z nich przez pieszych. Chodniki powinny być odśnieżone lub posypane piaskiem 
w przypadku oblodzenia, błoto pośniegowe winno być usunięte. 
Przejścia dla pieszych położone na długości obsługiwanych chodników powinny być oczyszczone ze 
śniegu na całej szerokości. W otoczeniu przejścia dla pieszych nie może zalegać śnieg wyżej niż pół 
metra. Jeżeli śniegu jest więcej należy go usunąć poza obręb skrzyżowania.  
Na schodach oraz stromych zejściach nie może zalegać warstwa ubitego śniegu ani lodu. 
3. Oczyszczanie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych i na działkach gminnych. 

a) zbieranie i wywóz odpadów znajdujących się na tych powierzchniach – wykaz zawiera załącznik 
nr 3 do projektu mowy. 

b) zgrabienie i wywóz liści w okresie jesiennym, najpóźniej do 15 listopada. 
4. Koszenie nawierzchni trawiastych na działkach gminnych. 

a) koszenie nawierzchni trawiastych, wygrabienie i wywóz skoszonej trawy. Przyjmuje się 
dziewięciokrotne koszenie nawierzchni. Ilość koszeń może ulec zmniejszeniu na skutek 
warunków pogodowych np. susza, powolny odrost trawy. Wywóz skoszonej trawy nastąpi 
najpóźniej dnia następnego po skoszeniu. Poszczególne tereny przeznaczone do koszenia będą 
wskazane przez Zamawiającego z wyprzedzeniem jednego tygodnia określając termin 
wykonania. 

5. Mechaniczne zamiatanie  ulic: 
a) bieżące zamiatanie jezdni z częstotliwością określoną w harmonogramie stanowiącym załącznik 

nr 4 do umowy (oczyszczeniu podlega jezdnia, nawierzchnie wybrukowane w pasach rozdziału  
i „opaska chodnikowa” wzdłuż jezdni), 

b) niezwłoczne usuwanie - na wezwanie Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej lub 
przedstawiciela Zamawiającego powypadkowych zanieczyszczeń z jezdni, powodujących 
wystąpienie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu. 

Nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia za wykonanie prac określonych w ust.5 pkt b. W sytuacji, 
gdy na jezdni przeznaczonej do oczyszczania na dany dzień po wykonaniu prac zalega piasek, liście, 
szkło lub inne odpady – uznaje się, że umowa jest realizowana nieprawidłowo.  
Odpady komunalne winny być dostarczone na wysypisko komunalne w Radomiu przy ul. Witosa. 
Wykonawca zobowiązany jest do okazania na żądanie Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia 
odpadów na wysypisko. 
Prace powinny być wykonywane w takich godzinach i w taki sposób aby nie powodowało to utrudnień 
w ruchu pojazdów i pieszych  na drogach. 
Wykonawca przedłoży najpóźniej w dniu rozpoczęcia usługi uzgodniony z Zamawiającym szczegółowy 
harmonogram oczyszczania poszczególnych nawierzchni zakresu rzeczowego w rozbiciu na dni 
tygodnia. 

§ 3 

1. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych następuje w momencie wystąpienia warunków zimowych – 
opadów śniegu lub oblodzenia ich nawierzchni. 

2. W przypadku wystąpienia zimowego utrzymania nawierzchni ciągów pieszych Wykonawca 
zobowiązany jest do zakończenia wszystkich prac do godz. 8:00 i złożenia telefonicznie, pod numer 
wskazany przez Zamawiającego, meldunku z wykonanych na poszczególnych odcinkach czynności. 
Należyty stan nawierzchni powinien być utrzymany przez całą dobę. 

3. Zamawiający zastrzega sobie: 
a) określenie terminu rozpoczęcia wykonywania usługi  mechanicznego zamiatania ulic w danym 

roku, 
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b) określenie terminu zakończenia wykonywania usługi  mechanicznego zamiatania ulic  w danym 
roku. 

4. Zawiadomienie o terminach, o których mowa w ust.3 pkt a i b, nastąpi w formie pisemnej, nie 
później niż 2 dni przed ich rozpoczęciem i zakończeniem. 

§ 4 

1. Za obsługę koszy ulicznych określoną w § 1 ust. a) Wykonawca otrzyma wynagrodzenie miesięczne 
wyliczone w następujący sposób: 

                    Wm = C x L, przy czym :  
                    Wm - oznacza wynagrodzenie miesięczne                                  

              C - oznacza cenę obsługi jednego kosza w miesiącu wynikającą z przyjętej oferty w kwocie 
……………....... zł ( słownie:……………………………………………………….........) plus obowiązujący podatek VAT …..% 
...........zł (słownie:………………………………………………), tj. kwota brutto: …………….......zł (słownie 
złotych:……………………………………………………….........), zaś 
          L - oznacza liczbę obsługiwanych w danym miesiącu koszy. 

2. Za oczyszczanie ciągów pieszych , o których mowa w § 1 ust. b) Wykonawca będzie otrzymywał 
wynagrodzenie miesięczne według następujących stawek: 
− za 1-razowe oczyszczanie 100 m2 nawierzchni ciągów pieszych - netto: …………………zł (słownie 

złotych: …………………………………………….…………………..……) plus podatek VAT …..%  - …………….zł (słownie: 
……………………………………...zł), tj. kwota brutto: ……………....... zł (słownie 
złotych:……………………………………………………….........), 

− za 1 dobę zimowego utrzymania 100 m2 nawierzchni ciągów pieszych - netto: ……………zł (słownie 
złotych: ………………………………………………………………………………………..……) plus podatek VAT …..%  - …………….zł 
(słownie: …………………………………………………...zł), tj. kwota brutto: ……………....... zł (słownie 
złotych:……………………………………………………….........) 

3. Za oczyszczanie nawierzchni pasów drogowych i działek gminnych, o których mowa w § 1 ust. c) 
Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne według następujących stawek: 
− za 1-razowe oczyszczenie 100 m2 nawierzchni – netto ………………………. zł ) (słownie złotych: 

……………………………………………………………………………………….zł) plus podatek VAT ….% - zł ( słownie: 
………………………………………………………………..zł), tj. kwota brutto: ……………....... zł (słownie 
złotych:……………………………………………………….........) 

4. Za skoszenie nawierzchni  działek gminnych, o których mowa w § 1 ust. d) Wykonawca będzie 
otrzymywał wynagrodzenie miesięczne według następujących stawek: 
− za 1-razowe skoszenie 100 m2 nawierzchni – netto ………………………. zł ) (słownie złotych: 

……………………………………………………………………………………….zł) plus podatek VAT ….% - zł ( słownie: 
………………………………………………………………..zł), tj. kwota brutto: ……………....... zł (słownie 
złotych:……………………………………………………….........), 

5. Za oczyszczenie 1 km ulic, o których mowa w § 1 ust. e) Wykonawca będzie otrzymywał 
wynagrodzenie miesięczne według następujących stawek: 
− za 1-razowe oczyszczenie 1 km ulic - netto: …………………zł (słownie złotych: 

………………………………………………………………………………………..……) plus podatek VAT …..%  - …………….zł (słownie: 
…………………………………………………...zł), tj. kwota brutto: ……………....... zł (słownie 
złotych:……………………………………………………….........). 

6. Należność za wykonane usługi określone w § 1 wyliczana będzie za okresy miesięczne w oparciu  
o ceny jednostkowe, o których mowa w ust. 1, 2, 3 ,4 i 5 , rzeczywistą powierzchnię oczyszczanych 
 i utrzymywanych ciągów pieszych, nawierzchni działek i pasów drogowych, długość ulic  
z uwzględnieniem częstotliwości ich oczyszczania i utrzymywania oraz ilości obsługiwanych koszy 
w danym miesiącu. 

7. Należność regulowana będzie za każdy miesięczny okres rozliczeniowy na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Wykonawcę faktur odrębnych dla każdego rodzaju zamówienia w terminie 30 
dni od daty dostarczenia faktury. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru prac 
sporządzony przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w terminie do 5 dnia każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni. 

8. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto: 
…………………………………………………………………………………………………………. 

9. W razie zwłoki w zapłacie należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 
10. Należność za zimowe utrzymanie nawierzchni przysługuje tylko wtedy, gdy w ciągu doby wystąpią 

warunki, o których mowa w § 3 ust. 1. 
11. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w czasie wykonywania umowy, 

wynikającej z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 



BZP.AĆ.341-175/10  

- 37 - 

wynagrodzenie przysługujące wykonawcy będzie ustalone z uwzględnieniem  nowych stawek  
w formie aneksu do niniejszej umowy. 

§ 5 

1. Kontrola realizacji usług oczyszczania ciągów pieszych, ulic, nawierzchni trawiastych oraz obsługi 
koszy ulicznych dokonywana będzie przez Zamawiającego według „Regulaminu kontroli”, 
stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonywaniu usług będących 
przedmiotem umowy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną na zasadach  
i w wysokości określonej w „Regulaminie kontroli”. Na tę okoliczność Zamawiający wystawi notę 
obciążeniową. 

§ 6 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe przy realizacji przedmiotu umowy szkody 
wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym także powstałe w wyniku zaniedbania 
wykonania obowiązków, wynikających z treści umowy. 

§ 7 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości (2% ceny ofertowej) 
……………………….. zł (słownie złotych: ………………………………………………………………). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione przez Wykonawcę w formie 
………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Zwrot zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu nastąpi w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
obowiązywania umowy i uznania przez zamawiającego za wykonane należycie oraz na warunkach 
określonych w art. 148 ust. 5 oraz art. 151 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie wraz z powstałymi 
odsetkami staje się własnością Zamawiającego. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 
rachunku bankowym, i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. 

§ 8 

Umowa niniejsza zawarta zostaje na czas określony od dnia 01.08 2010r. do dnia 31.07.2013r. 

§ 9 

Umowa może być rozwiązana w przypadku wymienionym w pkt 7 „Regulaminu kontroli”, stanowiącego 
Załącznik nr 5 do niniejszej umowy, przewidującego możliwość rozwiązania umowy przed terminem jej 
wygaśnięcia w przypadku stwierdzenia niewykonania przez Wykonawcę zaleceń pokontrolnych 
Wcześniejsze rozwiązanie umowy, w trybie natychmiastowym, winno być dokonane na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

§ 10 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

§ 11 

Wykonawca nie może powierzyć realizacji zamówienia ani w całości, ani w części innym osobom, o ile 
nie wskazał on w złożonej ofercie zakresu prac, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom. 

§ 12 

Wszelkie zmiany ustaleń niniejszej umowy powinny być dokonane na piśmie w formie aneksu. 
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§ 13 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 14 

Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie 
rzeczowe właściwego sądu powszechnego w Radomiu. 

§ 15 

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający. 
 
 
Wykonawca         Zamawiający 
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  Rejon Południowy 
Załącznik Nr 1 do umowy   
    
KOSZE ULICZNE   
    
Lp. Nazwa ulicy Ilość koszy  
1 1905 Roku 15  
2 Beliny-Prażmowskiego 10  
3 Główna 5  
4 Grzecznarowskiego 20  
5 Jana Pawła 10  
6 Kościuszki 10  
7 Lekarska 5  
8 Limanowskiego 20  
9 Młodzianowska 5  
10 Narutowicza 15  
11 Nowogrodzka 5  
12 Poniatowskiego 3  
13 Słowackiego 25  
14 Śląska 4  
15 Tochtermana 7  
16 Toruńska 6  
17 Traugutta 31  
18 Waryńskiego 11  

  207  
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   Rejon Południowy  
Załącznik Nr 2 do umowy    
     
WYKAZ CIĄGÓW PIESZYCH    

Lp ULICA 
POWIERZCHNIA 

[m2] 
CZĘSTOTLIWOŚĆ 
W TYGODNIU 

POWIERZCHNIA 
W TYGODNIU 

[m2] 
1 1905 ROKU (od Kościuszki do Młodzianowskiej)  1500 0,5 750 

2 1905ROKU przejścia dla pieszych  przy ulicach:Obrońców, 
Tytoniowej, Młodzianowskiej, Kościuszki 

180 0,5 90 

3 ARMII KRAJOWEJ 900 0,5 450 
4 ARMII LUDOWEJ 1700 0,5 850 

5 BELINY - PRAŻMOWSKIEGO (25 Czerwca do Traugutta i na 
wysokości działki nr 40) 

2750 1 2750 

6 
BÓŻNICZNA / PODWALNA (przy pomniku oraz Bóźniczna 16) 

2100 0,5 1050 

7 Bulwarowa - pas drogowy 2500 0,25 625 
8 Bulwarowa / Nizinna, Długa 16 działka nr 605 300 0,5 150 
9 CHAŁUBIŃSKIEGO (lewa strona od Narutowicza do parku) 350 0,5 175 
10 CZARNA 600 0,5 300 
11 CZARNOLESKA 1500 0,5 750 
12 DEPTAK (Prażmowskiego do Waryńskiego) 600 1 600 
13 DOMAGALSKIEGO 420 0,5 210 
14 DOWKONTA - przejścia dla pieszych 80 1 80 
15 DOWKONTA / PONIATOWSKIEGO 750 2 1500 
16 FABRYCZNA 200 0,25 50 
17 GRZECZNAROWSKIEGO 21200 1 21200 
18 HELLEŃSKA 160 0,5 80 
19 IDALIŃSKA 11 300 0,5 150 
20 JANA PAWŁA II 7200 1 7200 

21 JANA PAWŁA II (kładka dla pieszych , schody, zjazdy dla 
inwalidów) 

950 2 1900 

22 KIELECKA  11550 0,25 2887,5 
23 KONOPNICKIEJ / NIEMCEWICZA - przy garażach 250 0,5 125 
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24 Kościuszki  2000 1 2000 
25 KWIATKOWSKIEGO 530 0,5 265 
26 LEKARSKA 900 1 900 
27 Limanowskiego - parking za cmentarzem lotników, Borki 2500 0,5 1250 
28 Limanowskiego - teren pomiędzy autokomisem a stacją paliw 1000 0,5 500 
29 ŁUKASIKA - przejście dla pieszych 40 0,5 20 
30 Maratońska i Al.. Solidarność- pas drogowy 15200 0,25 3800 
31 MIRECKIEGO 1 250 0,5 125 
32 Młodzianowska-przed IV L.O, 300 0,5 150 
33 MŁODZIANOWSKA/CZARNA 1000 0,5 500 
34 Narutowicza  800 1 800 
35 Narutowicza - Plac Małgorzatki - działka nr 21/4 500 2 1000 
36 NARUTOWICZA / TRAUGUTTA - przejścia dla pieszych 310 2 620 
37 NOWOGRODZKA- przed parkingiem 200 2 400 
38 NOWOGRODZKA/Żeromskiego 80 2 160 
39 ODRODZENIA/DŁUGOJOWSKA/SZCZECIŃSKA 280 0,5 140 
40 OSIEDLOWA + schody i chodnik przy parkingu 400 0,5 200 
41 POLICKA 440 0,5 220 
42 POŁUDNIOWA (od Gajowa 42 do JP II) 1000 0,5 500 
43 Przytycka, Wandy Malczewskiej 900 0,5 450 
44 SŁOWACKIEGO (przejscie podziemne) 400 2 800 

45 SŁOWACKIEGO/ KWIATKOWSKIEGO - przed Odeonem; 
SŁOWACKIEGO / MIEDZIANA  i przy rondzie 

1500 0,5 750 

46 Sucha  1200 0,5 600 
47 SYCYŃSKA/WIERZBICKA 5950 0,5 2975 
48 SZEREGOWA/KOMUNALNA/PODMIEJSKA 600 0,5 300 
49 ŚLĄSKA 1600 1 1600 
50 ŚWIĘTOKRZYSKA 32, 34 150 0,5 75 
51 TOCHTERMANA (od Podwalnej do Traugutta) 3000 2 6000 
52 TRAUGUTTA (przed BGŻ) 250 2 500 

53 TRAUGUTTA/BRONI- działka 13/17, Traugutta 2- działka za 
ogrodzeniem 

200 1 200 

54 TRAUGUTTA/KOPERNIKA 250 2 500 
55 WARYŃSKIEGO /PRUSA 720 2 1440 
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56 WYŚCIGOWA 3250 0,5 1625 
  105740  75287,5 
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Załącznik nr 3 do umowy  Rejon Południowy  
DZIAŁKI I PASY DROGOWE     

LP.  ULICA - TEREN 

POWIERZCHNIA  
DZIAŁEK DO 

OCZYSZCZANIA I 
KOSZENIA[m2] 

POWIERZCHNIA  
PASÓW DROG.DO 
OCZYSZCZANIA 

[m2] 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
W TYGODNIU 

POWIERZCHNIA 
W  TYGODNIU 

[m2] 

1 1905 Roku - teren pomiędzy przystankiem a ul. Bławatną 600 0 0,5 300 

2 1905 Roku ( pas drogowy) 0 3150 1 3 150 

3 1905 Roku / Kościuszki - przed parkingiem z chodnikiem 600 0 1 600 

4 1905 Roku / Pucka - parking 1500 0 0,5 750 

5 Armii Krajowej 0 3900 0,5 1 950 

6 Armii Ludowej 0 3100 0,5 1 550 

7 
Armii Ludowej - teren od Wyścigowej obok przychodni, szkół gastronomicznych w 
kierunku kościoła, pomiędzy ul. Młodzianowską a Ostrowiecką.  

22000 0 0,5 11 000 

8 Biała (pas drogowy) 0 2930 0,5 1 465 

9 Bluszczowa 50 0 0,5 25 

10 Boźniczna 16 250 0 1 250 

11 Bulwarowa - pas drogowy 0 3650 0,5 1 825 

12 Bulwarowa / Nizinna, Długa 16 działka nr 605 5600 0 0,5 2 800 

13 Chałubińskiego 0 360 1 360 

14 Czachowskiego 200 0 2 400 

15 Czarna 4200 0 0,5 2 100 

16 Diamentowa 2500 0 0,5 1 250 

17 Domagalskiego 1500   1 1 500 

18 Domagalskiego 0 1330 1 1 330 

19 Fabryczna   1500 0,5 750 

20 Gajowa 0 3500 0,5 1 750 

21 Główna - pas drogowy 0 1250 0,5 625 

22 Główna / Natolińska - teren narożny wraz z terenem za kościołem 5000 0 0,5 2 500 

23 Grzecznarowskiego - teren pomiędzy sklepem Komfort, M1 do Białej 23000 0 1 23 000 

24 Grzecznarowskiego - teren przed byłym komisariatem Policji 2900 0 1 2 900 

25 Grzecznarowskiego (pas drogowy) 0 39500 1 39 500 

26 Idalińska 0 500 0,5 250 



BZP.AĆ.341-175/10  

- 44 - 

27 Idalińska 11 500 0 0,5 250 

28 Jana Pawła II (pas drogowy) 0 18800 1 18 800 

29 
Jana Pawła II / Młodzianowska - teren przy PSP nr 9, przedszkolu i skwer w kierunku 
Cisowej 1 

20400 0 
0,5 

10 200 

30 Jana Pawła II / Osiedlowa 2800 0 0,5 1 400 

31 Jana Pawła II / Wyścigowa / Osiedlowa - otoczenie pawilonów handlowych 3000 0 0,5 1 500 

32 Kaszubska 0 3200 0,5 1 600 

33 Kielecka - działki nr 148/1, 149/1, 154/1 (przy pawilonach handlowych) 19700 0 0,5 9 850 

34 Kielecka ( pas drogowy) 0 28200 1 28 200 

35 Klonowa 4 300 0 0,25 75 

36 Kochanowskiego 0 1000 0,5 500 

37 Kolejowa 0 450 1 450 

38 Konopnickiej / Niemcewicza - przy garażach 650 0 0,5 325 

39 Kościuszki - pas drogowy 0 1700 2 3 400 

40 Kościuszki / Planty - działka nr 10/8, część działki nr 12/21 5000 0 1 5 000 

41 Kwiatkowskiego 0 1700 0,5 850 

42 Lekarska ( pas drogowy ) 0 1180 1 1 180 

43 Limanowskiego - parking za cmentarzem lotników z zieleńcem 4000 0 1 4 000 

44 Limanowskiego - pas drogowy 0 9150 1 9 150 

45 Limanowskiego - teren pomiędzy autokomisem a stacją paliw 1000 0 1 1 000 

46 Łukasika - zieleniec  na wysokości plebanii oraz zieleniec i chodnik na przeciwko  4100 0 1 4 100 

47 Maratońska - wzdłuż cmentarza 4000 0 0,5 2 000 

48 Maratońska i Al.. Solidarność- pas drogowy 0 35000 1 35 000 

49 Mariacka 0 900 0,5 450 

50 Mariacka za Sedlaka - od Sedlaka do nr 45 Młodzianowska 6000 0 0,25 1 500 

51 Metalowa 0 1400 0,5 700 

52 Mireckiego 0 1100 1 1 100 

53 Mireckiego 1 600 0 0,5 300 

54 Młodzianowska - pas drogowy  0 7000 1 7 000 

55 Młodzianowska / Czarna, Młodzianowska 101,103,154 7200 0 0,5 3 600 

56 Młodzianowska-przed IV L.O, 2000 0 0,5 1 000 

57 Narutowicza - pas drogowy 0 2100 2 4 200 

58 Narutowicza - Plac Małgorzatki  2280 0 1 2 280 

59 Natolińska 1/3 -górka  800 0 0,25 200 
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60 Nowogrodzka 0 1500 2 3 000 

61 Nowogrodzka 1470 0 2 2 940 

62 Odrodzenia  0 4200 0,5 2 100 

63 Odrzańska - wzdłuż rzeki łącznie z parkingiem 5500 0 0,25 1 375 

64 Osiedlowa ( pas drogowy )  0 6000 0,5 3 000 

65 P.C.K 0 1800 0,5 900 

66 
Pawia 6, Krasickiego 28, Limanowskiego 78, 1905Roku 68( działki nr:68/51ark.69 oraz 
działki nr:3/2 i 56/9 ark 96) 20000 0 1 

20 000 

67 Planowa - pas drogowy 0 1900 0,5 950 

68 Płocka 0 600 0,5 300 

69 Poniatowskiego  0 350 2 700 

70 Prażmowskiego - działka nr 40 500 0 1 500 

71 Prażmowskiego ( pas drogowy ) 0 3310 2 6 620 

72 Przechodnia - pas drogowy 0 700 0,5 350 

73 Przytycka, Wandy Malczewskiej 0 4200 0,5 2 100 

74 Sedlaka 0 1250 1 1 250 

75 Słowackiego (pas drogowy) 0 15100 1 15 100 

76 Słowackiego / Kwiatkowskiego - przed Odeonem i przychodnią 1100 0 1 1 100 

77 Słowackiego / Miedziana 900 0 1 900 

78 Staromiejska - pas drogowa 0 420 1 420 

79 Sucha - pas drogowy 0 7700 0,5 3 850 

80 Sycyńska (wokół zatoki przystankowej, pas drogowy ) 2600 6500 0,5 4 550 

81 Sygietyńskiego 0 2400 0,25 600 

82 Szeregowa/Komunalna/ Podmiejska - działki narożne 3200 0 0,5 1 600 

83 Śląska 0 1400 2 2 800 

84 Średnia 0 300 0,5 150 

85 Tochtermana / Lekarska – parking, pas drogowy 5100 2600 2 15 400 

86 Traugutta 0 1000 2 2 000 

87 
Traugutta/ Broni działka 13/17, Traugutta 2 za ogrodzeniem,Traugutta/Kopernika, 
Traugutta 30/Sienkiewicza w podwórku, przed BGŻ 

10200 0 1 10 200 

88 Uniwersytecka, Traktorzystów, Osiowa na wys. działek 0 6000 0,5 3 000 

89 Waryńskiego /Prusa 300 0 2 600 

90 Wiejska z pasem drogowym 0 1000 0,5 500 

91 Wierzbicka ( pas drogowy) 0 22250 1 22 250 

92 Wojska Polskiego 0 32650 1 32 650 
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93 Wolanowska - pas drogowy 0 1100 0,5 550 

94 Wyszyńskiego 0 800 1 800 

95 Wyścigowa 0 3400 0,5 1 700 

96 
Wyścigowa- teren przed Domem Weterana  oraz pod linią wysokiego napięcia w kierunku  
PSP nr 4 

33000 0 0,5 16 500 

97 Zagłoby 400 0 0,5 200 

  238500 307980  448545 
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 Załącznik nr 4 do umowy  Ulice 2010 Rejon Południe   

Lp Nazwa ulicy 
Długość 
[km] 

Częstotliwość 
zamiatania w 

tygodniu w okresie 
od pozimowego do 
30 czerwca i od 1 
października do 
końca roku 

Ilość km 
w 

tygodniu 

Częstotliwość 
zamiatania w 
tygodniu w 
okresie od 
1lipca do 30 
września  

Ilość km 
w 

tygodniu 

1 1905 Roku 3,6 1 3,6 1 3,6 

2 Armii Krajowej 1,2 1 1,2 1 1,2 
3 Armii Ludowej 1,4 1 1,4 1 1,4 

4 Beliny - Prażmowskiego 3,2 2 6,4 1 3,2 

5 Biała  3,6 0,5 1,8 0,5 1,8 

6 Bulwarowa 4,8 0,5 2,4 0,5 2,4 

7 Czachowskiego 1 1 1 1 1 

8 Czarna 1,2 0,5 0,6 0,5 0,6 

9 Czarnoleska 1,2 1 1,2 1 1,2 

10 Dębowa ( od Maratońskiej do Kosowskiej) 1,2 1 1,2 0,5 0,6 

11 Długa 1,6 0,5 0,8 0,5 0,8 

12 Długojowska (od Miedzianej do Zwoleńskiej ) 1,6 1 1,6 0,5 0,8 

13 Domagalskiego 2,8 1 2,8 1 2,8 

14 Działkowa 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 
15 Dzierzkowska 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 

16 Gagarina 1,4 0,5 0,7 0,5 0,7 

17 Gajowa  2,4 0,5 1,2 0,5 1,2 

18 Gałczyńskiego 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 

19 Garbarska (od Kieleckiej do Napierskiego ) 2,4 0,5 1,2 0,5 1,2 

20 Genewska  0,3 0,5 0,15 0,5 0,15 

21 Giserska  0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 

22 Główna 2 1 2 1 2 
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23 Górna/Kaszubska 2 0,5 1 0,5 1 

24 Grenadierów 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 

25 
Grzecznarowskiego, Wojska Polskiego do 
Ogrodniczej 

12,5 
2 25 1 12,5 

26 Halinowska 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

27 Idalińska (od Słowackiego do Kalinowej) 1,2 0,5 0,6 0,5 0,6 

28 Jana Pawła II 4,4 2 8,8 1 4,4 

29 Kalińska 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

30 Kielecka ( od Okulickiego do Skrajnej) 6 2 12 1 6 

31 Kochanowskiego 1,6 0,5 0,8 0,5 0,8 

32 Kolejowa 0,9 0,5 0,45 0,5 0,45 

33 Komunalna (od Odrodzenia do Zwoleńskiej) 1,2 0,5 0,6 0,5 0,6 
34 Kosowska  0,8 1 0,8 0,5 0,4 

35 Kościuszki 1,5 2 3 1 1,5 

36 Krasickiego 1,8 1 1,8 0,5 0,9 

37 Krucza 0,5 0,5 0,25 0,5 0,25 

38 Kwiatkowskiego (od Słowackiego do Osiedlowej) 2,7 2 5,4 1 2,7 

39 Kwiatowa 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 

40 Lazurowa ( od Wstępnej do Długiej) 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 

41 Lekarska 0,6 2 1,2 1 0,6 

42 Limanowskiego (od Reja do Młyńskiej) 5,4 2 10,8 1 5,4 

43 Łukasika  0,8 1 0,8 1 0,8 

44 Maratońska ( od Limanowskiego do Wolanowskiej) 9,2 1 9,2 1 9,2 

45 Mariacka 1,2 1 1,2 0,5 0,6 
46 Mazowiecka  0,9 0,5 0,45 0,5 0,45 

47 Metalowa 0,7 0,5 0,35 0,5 0,35 

48 Miedziana 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 

49 Młodzianowska 5,6 2 11,2 1 5,6 

50 Młyńska 1,2 1 1,2 0,5 0,6 

51 Narutowicza 2,5 2 5 1 2,5 
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52 Natolińska 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

53 Nizinna ( od Bulwarowej do Nobla) 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 
54 Nobla ( od Nizinnej do Długiej) 0,1 0,5 0,05 0,5 0,05 

55 Nowogrodzka 1,2 0,5 0,6 1 1,2 

56 Obrońców 0,9 1 0,9 1 0,9 

57 Odrodzenia (od Średniej do  Litewskiej) 2,2 0,5 1,1 0,5 1,1 

58 Osiedlowa 1,5 1 1,5 0,5 0,75 

59 PCK 1 0,5 0,5 1 1 

60 Peryferyjna  0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 

61 Piękna  0,1 0,5 0,05 0,5 0,05 

62 Planowa 0,8 0,5 0,4 0,5 0,4 

63 Planty 2,2 2 4,4 1 2,2 

64 Płocka 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 

65 Podwalna 0,6 1 0,6 1 0,6 
66 Południowa  1,5 1 1,5 1 1,5 

67 Poniatowskiego 1,6 2 3,2 1 1,6 

68 Poselska ( od Lazurowej do Nobla) 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 

69 Przechodnia 0,6 1 0,6 0,5 0,3 

70 Przejazd 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 

71 Przytycka (do granic miasta) 3,4 1 3,4 1 3,4 

72 Sadowa 0,6 0,5 0,3 0,5 0,3 

73 Sedlaka 1,2 0,5 0,6 0,5 0,6 

74 Skaryszewska( od Słowackiego do Skrzydlatej) 3,6 0,5 1,8 0,5 1,8 

75 Słowackiego ( od Żeromskiego do Malenickiej) 6,1 2 12,2 1 6,1 

76 Starokrakowska (od Młyńskiej do Stalowej) 5,2 1 5,2 1 5,2 

77 Staromiejska  0,8 1 0,8 0,5 0,4 
78 Staroopatowska  1,2 0,5 0,6 0,5 0,6 

79 Sucha 2,8 1 2,8 0,5 1,4 

80 Sycyńska  2,8 1 2,8 1 2,8 

81 Śląska 0,5 1 0,5 1 0,5 



BZP.AĆ.341-175/10  

- 50 - 

82 Średnia 2 1 2 1 2 

83 Tochtermana 0,8 2 1,6 1 0,8 
84 Toruńska 1,2 1 1,2 1 1,2 

85 Traugutta 2,4 2 4,8 1 2,4 

86 Warsztatowa 2 0,5 1 0,5 1 

87 Waryńskiego 0,8 2 1,6 1 0,8 

88 Wiejska  do Ciborowskiej 4,8 1 4,8 1 4,8 

89 Wierzbicka (od Limanowskiego do Sycyńskiej) 8 2 16 1 8 

90 Wiśniowa  0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 

91 Witkacego 3 1 3 0,5 1,5 

92 Wjazdowa 1,2 1 1,2 1 1,2 

93 Wolanowska (prawa strona) 1,1 1 1,1 1 1,1 

94 Wośnicka  4,2 0,5 2,1 0,5 2,1 

95 Wydmowa 0,4 0,5 0,2 0,5 0,2 
96 Wyszyńskiego 0,4 1 0,4 1 0,4 

97 Wyścigowa  4,2 1 4,2 1 4,2 

98 Zagłoby 0,6 2 1,2 1 0,6 

99 Zwoleńska  1,2 0,5 0,6 0,5 0,6 
  194,1  232,15  158,1 
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Załącznik nr 5 do umowy 
 
 
 
 
 
 

REGULAMIN KONTROLI 
 
1. Kontrola świadczonych usług dokonywana będzie przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. 
2. Wykonawca, powiadomiony przez Zamawiającego  o terminie kontroli, powinien w niej uczestniczyć. 

W przypadku nieobecności Wykonawcy ustalenia  dokonane  przez Zamawiającego przyjęte zostaną 
przez Wykonawcę bez zastrzeżeń. 

3. W przypadku gdy Zamawiający w czasie kontroli stwierdzi, że na danym obiekcie nie zostały 
wykonane prace określone w § 1 umowy, Zamawiający może dokonać potrąceń określonych  
w punkcie 4,5 i 6 niniejszego regulaminu. 

4. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego utrzymania któregokolwiek z ciągów pieszych, 
nawierzchni trawiastych, ulic lub koszy ulicznych Zamawiający może jednocześnie dokonać  
potrącenia 10% kwoty miesięcznego wynagrodzenia za świadczone usługi. 

5. W przypadku, gdy Zamawiający w czasie rekontroli stwierdzi, że nie zostały usunięte, ponownie 
wzywa Wykonawcę do usunięcia zaniedbań w określonym przez siebie terminie oraz może dokonać 
potrącenia 30% kwoty miesięcznego wynagrodzenia za świadczone usługi. 

6. W przypadku, gdy Zamawiający w czasie ponownej rekontroli stwierdzi, że ciągi piesze, 
nawierzchnie trawiaste, ulice, kosze uliczne nie są utrzymane we właściwym stanie, może dokonać 
potrącenia 60% kwoty miesięcznego wynagrodzenia za świadczone usługi. 

7. Trzykrotne w czasie jednego roku zastosowanie kary opisanej w pkt 4 lub stwierdzenie 
niewykonania zaleceń, o których mowa w punkcie 4,5 i 6  niniejszego regulaminy, może stanowić 
podstawę do rozwiązania przez Zamawiającego umowy przed terminem jej wygaśnięcia. 
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Formularz oferty 

Data sporządzenia oferty …………………………..                         

 
............................................................                            
(Nazwa i adres firmy oferenta)            
        
REGON ............................................. 

NIP.....................................................  

tel./fax ……………………………………...…..  

E-mail:……………..……..@....................................... 

 
Gmina Miasta Radomia 
Biuro Zamówień Publicznych 
ul. Jana Kilińskiego 30 
26-610 Radom 

 
Oferta na pierwszą część zamówienia – rejon północny 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej 
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 193.000 euro na oczyszczanie ciągów 
pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów, koszenie nawierzchni 
trawiastych na terenie miasta Radomia, znak BZP.AĆ.341-175/10:  

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia oraz na warunkach określonych w projekcie umowy za kwotę:  

Zadanie 1 opisane w punkcie III.1.1. SIWZ - obsługa koszy ulicznych, według następujących stawek: 

za obsług ę 1 kosza ulicznego 
przez okres 1 miesi ąca 

brutto :  …………….……… zł (słownie złotych: ………………………………..………………... 

………………………………………………………………………………….)  

Zadanie 2 opisane w punkcie III.1.2 SIWZ - oczyszczanie ciągów  pieszych, według następujących stawek: 

za 1 - razowe oczyszczanie 100 m 2

nawierzchni ci ągów pieszych brutto :  …………….……… zł (słownie złotych: ………………………………..………………... 
………………………………………………………………………………….) 

za 1 dobę zimowego utrzymania 
100 m2 nawierzchni ci ągów 

pieszych 
brutto :  …………….……… zł (słownie złotych: ………………………………..………………... 
………………………………………………………………………………….) 

Zadanie 3 opisane w punkcie III.1.3 SIWZ - oczyszczanie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych i na działkach gminnych, 
według następujących stawek: 

za oczyszczanie 100 m 2 
nawierzchni pasów drogowych  

i działek gminnych 
brutto :  …………….……… zł (słownie złotych: ………………………………..………………... 
………………………………………………………………………………….) 

Zadanie 4 opisane w punkcie III.1.4 SIWZ - koszenie nawierzchni trawiastych na działkach gminnych, według następujących 
stawek: 

za 1 – razowe skoszenie 100 m2 
nawierzchni trawiastych z działek 

gminnych 
brutto :  …………….……… zł (słownie złotych: ………………………………..………………... 
………………………………………………………………………………….) 

Zadanie 4 opisane w punkcie III.1.5 SIWZ - mechaniczne zamiatanie ulic, według następujących stawek 

za jednorazowe zamiatanie 
jednego kilometra jezdni brutto :  …………….……… zł (słownie złotych: ………………………………..………………... 

………………………………………………………………………………….) 

2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium w kwocie ………………………. zł zostało uiszczone w dniu ……………………… w formie 
…………………………………. Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty. Wadium 
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wpłacone w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy: 
………………………………………………………………………………….…………………………… 

4. Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac (w przypadku nie 
powierzenia puste miejsce zaleca się wykreślić): ……………………………………………………………………………………………….. 
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Istotne postanowienia umowy, zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wybrania naszej 
oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu  
i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

6. W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do 
wpłaconego wadium. 

7. Nie będziemy rościć pretensji w przypadku zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z 
odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie 
złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. 

8. Przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej (brutto) obliczonej zgodnie z punktem XXI.2 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9. Zostaliśmy poinformowani, że możemy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w 
odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż zamawiający. 

 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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 Formularz oferty 

Data sporządzenia oferty …………………………..                         

 
............................................................                            
(Nazwa i adres firmy oferenta)            
        
REGON ............................................. 

NIP.....................................................  

tel./fax ……………………………………...…..  

E-mail:……………..……..@....................................... 

 
Gmina Miasta Radomia 
Biuro Zamówień Publicznych 
ul. Jana Kilińskiego 30 
26-610 Radom 

 
Oferta na drugą część zamówienia – rejon południowy 

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej 
przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 193.000 euro na oczyszczanie ciągów 
pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów, koszenie nawierzchni 
trawiastych na terenie miasta Radomia, znak BZP.AĆ.341-175/10:  

10. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia oraz na warunkach określonych w projekcie umowy za kwotę:  

Zadanie 1 opisane w punkcie III.1.1. SIWZ - obsługa koszy ulicznych, według następujących stawek: 

za obsług ę 1 kosza ulicznego 
przez okres 1 miesi ąca 

brutto :  …………….……… zł (słownie złotych: ………………………………..………………... 

………………………………………………………………………………….)  

Zadanie 2 opisane w punkcie III.1.2 SIWZ - oczyszczanie ciągów  pieszych, według następujących stawek: 

za 1 - razowe oczyszczanie 100 m 2

nawierzchni ci ągów pieszych brutto :  …………….……… zł (słownie złotych: ………………………………..………………... 
………………………………………………………………………………….) 

za 1 dobę zimowego utrzymania 
100 m2 nawierzchni ci ągów 

pieszych 
brutto :  …………….……… zł (słownie złotych: ………………………………..………………... 
………………………………………………………………………………….) 

Zadanie 3 opisane w punkcie III.1.3 SIWZ - oczyszczanie nawierzchni trawiastych w pasach drogowych i na działkach gminnych, 
według następujących stawek: 

za oczyszczanie 100 m 2 
nawierzchni pasów drogowych  

i działek gminnych 
brutto :  …………….……… zł (słownie złotych: ………………………………..………………... 
………………………………………………………………………………….) 

Zadanie 4 opisane w punkcie III.1.4 SIWZ - koszenie nawierzchni trawiastych na działkach gminnych, według następujących 
stawek: 

za 1 – razowe skoszenie 100 m2 
nawierzchni trawiastych z działek 

gminnych 
brutto :  …………….……… zł (słownie złotych: ………………………………..………………... 
………………………………………………………………………………….) 

Zadanie 4 opisane w punkcie III.1.5 SIWZ - mechaniczne zamiatanie ulic, według następujących stawek 

za jednorazowe zamiatanie 
jednego kilometra jezdni brutto :  …………….……… zł (słownie złotych: ………………………………..………………... 

………………………………………………………………………………….) 

11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert. 

12. Wadium w kwocie ………………………. zł zostało uiszczone w dniu ……………………… w formie 
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…………………………………. Dokument potwierdzający wniesienie wadium załączamy do oferty. Wadium 
wpłacone w pieniądzu prosimy zwrócić na rachunek bankowy: 
………………………………………………………………………………….…………………………… 

13. Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac (w przypadku nie 
powierzenia puste miejsce zaleca się wykreślić): ……………………………………………………………………………………………….. 
……………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Istotne postanowienia umowy, zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wybrania naszej 
oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu  
i terminie wskazanym przez zamawiającego. 

15. W przypadku odstąpienia przez nas od zawarcia umowy nie będziemy rościć pretensji do 
wpłaconego wadium. 

16. Nie będziemy rościć pretensji w przypadku zatrzymania przez Zamawiającego wadium wraz z 
odsetkami, jeżeli w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie 
złożymy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw. 

17. Przed podpisaniem umowy zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej (brutto) obliczonej zgodnie z punktem XXI.3 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

18. Zostaliśmy poinformowani, że możemy, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 
Prawo zamówień publicznych, wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w 
odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępniane podmiotom innym niż zamawiający. 

 

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

(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 1 do oferty 
 
.............................................................. 

      (nazwa i adres wykonawcy) 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), składając ofertę w przetargu oczyszczanie 
ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów, koszenie 
nawierzchni trawiastych na terenie miasta Radomia, w imieniu reprezentowanej przeze mnie 
(nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że: 
1. Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
2. Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie. 
3. Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia. 
4. Znajduję się (znajdujemy się) w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 
 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi 
podpisami, świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 
 
 

Miejscowość: ..........................................      

 
Data: ........................................................                       
     
 

..……............................................................................................                        
                     (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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 Załącznik nr 4 do oferty 
 

...................................................................... 
   (nazwa i adres wykonawcy) 

 
 
 
W nawiązaniu do składanej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej 
przekraczającej wyrażoną  złotych równowartości 193.000 euro składając ofertę w przetargu 
oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów, 
koszenie nawierzchni trawiastych na terenie miasta Radomia, znak BZP.AĆ.341-175/10, 
przedkładamy: 
 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, co 
najmniej 2 usług o wartości nie mniejszej niż 400.000,- zł każda lub co najmniej 1 usługi o wartości nie 
mniejszej niż 800.000,- zł, w zakresie oczyszczania otwartych terenów, m.in.: mechanicznego 
zamiatania ulic, oczyszczania letniego i zimowego chodników, oczyszczania nawierzchni 
nieutwardzonych, koszenia nawierzchni trawiastych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Wartość 
przedmiotu 
zamówienia 
brutto w zł  

Data 
wykonania 

Odbiorcy 

1 

    

2 

    

3 

    

 
 

Na potwierdzenie tego, że w/w usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie załączam 
potwierdzone „za zgodność z oryginałem” dokumenty. 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, 
świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 

 

 

Miejscowość: ..........................................      

 
 
Data:........................................................                  ..……................................................................................................                        
                     (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do oferty 
 
 
 
...................................................................... 

   (nazwa i adres wykonawcy) 
 
 
 
W nawiązaniu do składanej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej 
przekraczającej wyrażoną  złotych równowartości 193.000 euro składając ofertę w przetargu 
oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych z nieczystości i odpadów, 
koszenie nawierzchni trawiastych na terenie miasta Radomia, znak BZP.AĆ.341-175/10, 
przedkładamy: 
 
Wykaz sprzętu posiadanego przez wykonawcę, niezbędnego do realizacji zamówienia dot. 
oczyszczania ulic, tj. co najmniej: 2 szt. zamiatarek elewatorowych bezpylnych, 1 szt. samochód do 
przewozu nieczystości stałych, 1 szt. sprzęt pomocniczy do pozimowego oczyszczania ulic oraz 
sprzętem do realizacji zamówienia dot. oczyszczania chodników, koszy ulicznych, działek gminnych, tj. 
co najmniej: 2 szt. zamiatarek w tym co najmniej 1 chodnikowo-uliczna samojezdna, ze zbiornikiem na 
odpady, dwuosiowa z instalacją zraszającą, 3 szt. urządzeń do odśnieżania i likwidacji oblodzenia, 1 
szt. śmieciarki do przewozu nieczystości stałych, 2 szt. kosiarek do trawy ciągnikowych oraz 6 szt. 
kosiarek do trawy żyłkowych, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 

 

Lp. Urządzenie techniczne Informacja o podstawie do dysponowania zasobem 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

  

8 

  

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, 
świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 
 

Miejscowość: ..........................................      

 
 
Data:........................................................                  ..……............................................................................................                       
                     (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do oferty 
 
 
 
 
...................................................................... 

      (nazwa i adres wykonawcy) 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223., 
poz. 1655) składając ofertę w przetargu na oczyszczanie ciągów pieszych, ulic, pasów drogowych i działek gminnych  
z nieczystości i odpadów, koszenie nawierzchni trawiastych na terenie miasta Radomia, w imieniu reprezentowanej przeze mnie 
(nas) firmy oświadczam (oświadczamy), że nie zaistniała wobec mnie (nas) podstawa do wykluczenia, o której mowa w art. 24 ust 
1 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
Zgodnie z powołanym artykułem 24 ust. 1: 
 

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została 
stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, 

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku 
upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku,  
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkowa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo 
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust. 1, pkt 1-3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem /potwierdzamy własnoręcznymi podpisami, 
świadom/świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego. 
 
 
 
 
Miejscowość: ..........................................      

Data: ........................................................   
              

  .......................................................................................                        
(podpis osoby uprawnionej do 
reprezentowania wykonawcy) 

 
 


