
Załącznik nr 7  

 

Założone ilości godzin pracy nie są wiążące, gdyż mogą ulec zmniejszeniu lub 

przesunięciu między asortymentami usług w ramach umowy, w zależności od 

rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, które spowodowane będą zjawiskami 

atmosferycznymi mającymi wpływ na warunki użytkowania dróg w sezonie zimowym.   

  

1.3. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia : 

  

1.3.1. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 

Warunków Zamówienia, Standardami Zimowego Utrzymania Dróg stanowiących Załącznik                

nr 8, oraz postanowieniami umowy.   

  

1.3.2. Zimowym utrzymaniem objęta będzie sieć dróg powiatowych utrzymywanych                               

w standardzie IV i V  

 na terenie Obwodu Drogowego nr I w Węgrowie – 218,492 km w standardzie IV oraz 

9,770 km w standardzie V   

 na terenie Obwodu Drogowego nr II w Łochowie  - 202,218 km w standardzie IV oraz 

16,550 km w standardzie V   

Standardy zimowego utrzymania dróg określa załącznik nr 8.   

  

1.3.3. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, by mógł być gotowy do użycia                   

w ciągu 2 godzin od chwili powzięcia decyzji o konieczności podjęcia akcji na drodze.   

1.3.4. Wykonawca podstawia do pracy sprzęt zaopatrzony w materiały pędne i uzupełnia je 

we własnym zakresie.   

1.3.5. Wykonawca zapewnia całodobową pracę sprzętu w przypadku niekorzystnych 

warunków atmosferycznych.  

1.3.6. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić zastępczy sprzęt 

w ciągu 4 godz. od awarii, na wezwanie dyżurnego, jeżeli wymagać tego będą potrzeby ZUD.  

1.3.8. Wykonawca wyposaży kierowcę nośnika lub operatora sprzętu w telefon umożliwiający 

kontakt z dyżurnym zimowego utrzymania dróg oraz sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej 

zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z dn. 20.06.1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 

z pźn. zm.).  

1.3.13. Dyżurny zimowego utrzymania dróg w Zarządzie Dróg Powiatowych każdorazowo 

będzie wzywał do akcji ZUD na drodze poprzez telefoniczne powiadomienie Wykonawcy.  

1.3.14. Zatrudnienie na umowę o pracę  

Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej 

czynności w trakcie realizacji zamówienia:   

a) zwalczanie śliskości zimowej samochodem z piaskarką o pojemności min. 5 

m
3
, z napędem min. na 2 osie,  



b) odśnieżanie dróg samochodem z pługiem o szerokości roboczej min. 3 m, z napędem 

min. na 2 osie, 

c) załadunek mieszanki piaskowo-solnej na samochody koparko-ładowarką.    

1.3.15. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w punkcie 1.3.14 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:   

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                   

i dokonywania ich oceny,  

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów,  

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia   

1.3.16.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody        

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3.14 czynności          

w trakcie realizacji zamówienia:  

• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy                  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  

• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy. 

Kopia umowy/umów powinna zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres 

obowiązków pracownika. 

1.3.17. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3.14. czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 

zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 

spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.3.14. 

czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 

przez Państwową Inspekcję Pracy.  


