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Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E  
 
 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj., Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z póżn. zm.) oraz zarządzenia Nr 3/2012 z dnia 19 stycznia  2012 r. 
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 
w złotych równowartości kwoty 14 000 Є, zapraszam do złożenia oferty cenowej na realizacją zamówienia 
pn.: „Zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Przystajń w sezonie 2013/2014”. 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie 
Gminy Przystajń w sezonie zimowym w sezonie zimowym 2012/2013 obejmujące drogi miejscowości: Kostrzyna, 
Mrówczak, Michalinów, Kuźnica Stara, Bagna, Przystajń, Antonów, Kuźnica Nowa, Brzeziny, Wrzosy, 
Siekierowizna, Bór Zajaciński, Dąbrowa, Ługi - Radły, Kamińsko. 
I. Rodzaj zamówienia: usługi. 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania i zwalczania 
 gołoledzi na drogach gminnych na terenie Gminy Przystajń w sezonie zimowym 2013/2014 r. 
2. Zimowe utrzymanie dróg ( ZUD ) są to prace na celu zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń w ruchu
 drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak: opady śniegu, gołoledź. 
3. Do zakresu prac dotyczących zimowego utrzymania dróg w ramach niniejszego zamówienia zalicza się
 usuwanie śniegu z dróg, placów, parkingów i zatok autobusowych oraz likwidacja gołoledzi. 
4. Teren objęty akcją zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych został podzielony na poszczególne
 rejony obszarowe: 

 REJON OBSZAROWY Nr I 
 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych, place i parkingi na terenie miejscowości: Przystajń (ulice: Polna, 
Leśna, 40-lecia PRL, Pamięci Katynia, Słoneczna), Mrówczak, Michalinów, Kostrzyna (zgodnie 
z załącznikiem graficznym); 

REJON OBSZAROWY Nr II 
 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych, place i parkingi na terenie miejscowości: Kuźnica Stara, Mrówczak, 

Przystajń (ulice: Kolejowa, Ogrodowa, Sojczyńskiego, Widawa), Bagna (zgodnie z załącznikiem 
graficznym) 

 REJON OBSZAROWY Nr III 
 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych, place i parkingi na terenie miejscowości: Przystajń (ulice – Szkolna, 

 Krótka, Polna, Boczna, Przemysłowa), Podłęże Szlacheckie, Antonów, Kuźnica Nowa, Stany, 
 Stany ul. Galińskie (zgodnie z załącznikiem graficznym); 

 REJON OBSZAROWY Nr IV 
 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych, place i parkingi na terenie miejscowości: Brzeziny, Wrzosy, 
 Siekierowizna, Wilcza Góra, Bór Zajacinski, Bór Zajaciński ul. Węzina (zgodnie z załącznikiem 
 graficznym ); 

 REJON OBSZAROWY Nr V 
 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych, place i parkingi na terenie miejscowości: Bór Zajaciński, Dąbrowa, 
 Ługi-Radły (ulice – Szkolna, Łąkowa, Jelenia, Leśna, Kościelna) (zgodnie z załącznikiem graficznym); 

 REJON OBSZAROWY Nr VI 
 obejmuje odśnieżanie dróg gminnych, place i parkingi na terenie miejscowości: Kamińsko, Kamińsko 
 ul. Kluczno (zgodnie z załącznikiem graficznym). 

G M I N A  P R Z Y S T A J Ń  



5. Za jakość wykonanych usług  odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający będzie kontrolował wykonanie

 prac, natomiast organizacja i sposób prowadzenia prac należeć będzie do wybranego Wykonawcy przy
 uwzględnieniu ewentualnych zaleceń Zamawiającego nie naruszających  warunków umownych. 
6. Zaleca się, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej tych dróg gminnych na których będzie 
 prowadzona usługa odśnieżania oraz usługa zwalczania gołoledzi odśnieżanie i posypywanie mieszanką 
 piasku z solą oraz zapoznał się z warunkami związanymi z wykonaniem usługi będącej przedmiotem 
 zamówienia w celu zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości 
 usługi zimowego utrzymania. 
7. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy  związanych z błędnym skalkulowaniem ceny usługi. 
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9. 

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

1. Wiedza i doświadczenie 
 Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 Wykonawca  zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
  realizacji zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie
 spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 

2. Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek udziału, jeżeli będzie: 

1. W celu odśnieżania dysponuje jednostką sprzętową gotową do pracy na poszczególnego rejonu obszarowego 
 Nr: I, II, III, IV, V, VI tj. ciągnikiem rolniczy o mocy minimum 90 KM z pługiem do odśnieżania, którego 
 konstrukcja czołownicy zamocowana została sztywno do ramy nośnika. Połączenie pługa z nośnikiem 
 powinno umożliwiać regulację wysokości lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna 
 umożliwiać szybki montaż i demontaż zespołu do odśnieżania 
2. W celu likwidacji śliskości dysponuje pługopiaskarką, gdzie nośnikiem jest pojazd samochodowy ład. pow. 8t
 o napędzie na 1 lub więcej osi, piaskarka o ładowności powyżej 6,0 t z pługiem odśnieżnym, składającym się 
 z odkładnicy i lemiesza zakończonego w dolnej części nakładkami z gumy lub tworzyw sztucznego
 (obowiązkowo przy odśnieżaniu odcinków dróg o nawierzchni mineralno - asfaltowej). 
. Wykonawca składając ofertę na kilka rejonów obszarowych, powinien wziąć pod uwagę ilość i jakość
 posiadanego sprzętu, gdyż nie może wykonywać usługi w danym rejonie obszarowym tym samym sprzętem 
 w różnych grupach obszarowych. 
4. Wykonawca musi posiadać ważne ubezpieczenie OC dla każdej jednostki sprzętu. 
5. Jednostki sprzętowe używane do wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg zgodnie z wymogami
 ustawy prawo o ruchu drogowym powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał błyskowy barwy żółtej
 Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1 godziny od
 chwili podjęcia decyzji o rozpoczęciu akcji na drogach. 
6. Wykonawca musi posiadać łączność w czasie pracy poprzez telefon komórkowy, którego numer należy podać 
 w ofercie. 

UWAGA: 

Zamawiający przed rozstrzygnięciem będzie miał prawo dokonania przeglądu sprzętu wykazanego przez 
Wykonawcę. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym do wykonania zamówienia innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

7. Zamawiający zabezpieczy mieszankę piasku z solą w ilości odpowiedniej dla wykonania zamówienia, którą 
 zmagazynuje na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku, Obwód Drogowy Nr 2 – Przystajń, 
 ul. Targowa 18. 

8. Wykonawca winien dysponować dopuszczonym do ruchu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
 przepisami prawa pojazdem przystosowanym do odśnieżania dróg oraz pługo - piaskarką do posypywania 
 dróg mieszanką uszorstniającą. 

Ilość godzin zimowego utrzymania dróg w poszczególnych sołectwach w sezonie 2013/2014 będzie zależna od 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikających  z warunków pogodowych. 

9. Wymagania materiałowe i jakościowe: 

-   wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 

-   posiadanie telefonu komórkowego przez Wykonawcę z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność, 

- w przypadku awarii sprzętu Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot umowy sprzętem 
zastępczym. 



10. Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg: 

-   odśnieżanie dróg na całej szerokości jezdni, 

-  przy wystąpieniu gołoledzi jezdnia posypana zostanie środkami szorstkimi, zwłaszcza na skrzyżowaniach, 
zakrętach, wzniesieniach i przystankach autobusowych, 

-   przy wykonywaniu odśnieżania niedopuszczalnym jest składowanie śniegu na skrzyżowaniach, wjazdach 
oraz drogach publicznych – śnieg należy składować na poboczach dróg, 

-   rozpoczęcie prac nie później niż po 30 minutach po zakończeniu wezwaniu , w przypadku opadów ciągłych 
nie później niż po 3 godzinie rozpoczęcia opadów, 

-   w przypadku opadów nocnych, rozpoczęcie prac wczesno-porannych, tak aby przed godziną 6.00 
odśnieżone zostały drogi dojazdowe do m.in. szkoły, przedszkola, urzędu, ośrodka zdrowia, policji, remiz 
strażackich. 

11. Ponadto wykonawca jest zobowiązany do pełnej i natychmiastowej gotowości w razie wystąpienia 

 opadów śniegu lub gołoledzi, a także zapewnienia usunięcia skutków opadów w pełnym zakresie tzn. 
 zapewnić przejezdność dróg we wszystkie dni tygodnia. 

12. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

a) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawcę 
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, 

b)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające 
z nieprawidłowej realizacji zamówienia 

c)  Wykonawca zobowiązany będzie w trakcie realizacji niniejszego zamówienia posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków. 

III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 

od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2014 r. – w zależności od warunków pogodowych 

2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia: Gmina Przystajń. 

IV. KRYTERIUM WYBORU OFERTY 

1. Za kryterium oceny oferty Zamawiający następujące metodę  cena – 100% , obliczona zgodnie ze 
 wzorem arytmetycznym: 

  

cena oferty minimalnej 
x 100 pkt x 100% 

cena oferty badanej 

 

2. Zamawiający dokona wyboru ofert z najniższą ceną brutto. 

V. WYMAGANE DOKUMENTY 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz narzędzi i urządzeń technicznych i sprzętu 

niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z kserokopią dowodów rejestracyjnych. 

VI. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Oferty należy przesyłać do siedziby Zamawiającego – Urząd Gminy Przystajń, ul. Częstochowska 5, 
42-141 Przystajń za pomocą poczty lub osobiście do 20 listopada 2013 r. do godz. 12.00. 

Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne co najmniej 30 dni od daty otrzymania jej przez 
Zamawiającego. 

VII. OSOBA DO KONTAKTU 

Grzegorz Sokołowski – młodszy referent ds. dróg i gospodarki komunalnej 

drogi@gminaprzystajn.pl; tel. 34 319 11 53 wew. 25 

 
Sporządził: Grzegorz Sokołowski 
 
 
        Zatwierdził: 

        Wójt Gminy Przystajń 
        Andrzej Kucharczyk 
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