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                                                            Kulesze Kościelne dnia 07.11.2022 r. 

RIZ.271.17.2022.AP 

 

Zapytanie ofertowe 

Wójt Gminy Kulesze Kościelne zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do złożenia 

oferty na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych (dojazdowych) i 

parkingów administrowanych przez gm. Kulesze Kościelne w sezonie zimowym 2022/2023”. 

Podstawę prawną stanowi zarządzenie Nr 41.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 09 

września 2021 r., w sprawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 

130 000 złotych netto. 

Zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł nie podlega przepisom ustawy  z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 tj.). 

I. Nazwa i adres zamawiającego:   

Gmina Kulesze Kościelne  

18-208 Kulesze Kościelne, ul. Główna 6 

NIP 7221612343 

e-mail:   sekretariat@kuleszek.pl, tel. 86 4769 010 

 

II. Przedmiot zamówienia:  

 Wykonanie usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, wewnętrznych 

(dojazdowych) i parkingów administrowanych przez gm. Kulesze Kościelne w sezonie 

zimowym 2022/2023 zwanej dalej „ZUD” 

 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  

 Wykonawca zapewni zimowe utrzymanie dróg gminnych, wewnętrznych (dojazdowych) 

i parkingów administrowanych przez gm. Kulesze Kościelne w sezonie zimowym 

2022/2023 zgodnie z zał. Nr 6 (mapa sytuacyjna) i zgłoszeniami Zamawiającego lub 

jego przedstawicieli. 

 Długość dróg przewidzianych do wykonania usługi wynosi ok. 51 km. 

 Lokalizację oraz rzeczywistą długość dróg przewidzianych do odśnieżania przedstawia 

zał. Nr 6 – mapa sytuacyjna. 

 Zamawiający dokona wyboru oferty w oparciu o ryczałtową cenę jednostkową brutto 

za 1 km zimowego utrzymania dróg. 

 Zamawiający w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności (intensywne, 

długotrwałe opady śniegu, zawieje i zamiecie śnieżne) zastrzega sobie prawo zlecenia 

wykonania Zamówienia poprzez zlecenie odśnieżania wybranych, newralgicznych 

odcinków dróg.    
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 W przypadku zlecenia odśnieżania dróg na terenie całej gminy rozpoczęcie prac powinno 

nastąpić w miejscowości Kulesze Kościelne tak, aby zapewnić dostęp do placówek 

użyteczności publicznej: ośrodek zdrowia, szkoła, urząd gminy, straż pożarna, bank. 

 Zamawiający zaleca potencjalnemu Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w terenie, 

celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia.  

 Wykonawca zaakceptuje warunki płatności – 14 dni od daty wystawienia faktury. 

1.1. W ramach „ZUD” Wykonawca zobowiązany jest do: 

 likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez 

przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg tj. obustronne 
odśnieżanie dróg na całej szerokości jezdni, skrzyżowaniach, zatokach autobusowych, 

parkingach.  
 zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami 

atmosferycznymi;  

 prowadzenia akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta, w różnych 

warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie 

śnieżne, niskie temperatury itp.;  
 utrzymywania w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków 

transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania 

skutków zimy – w ilości zapewniającej wykonywanie ZUD zgodnie z wymaganiami 
zamawiającego od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2021 r. 

 podstawienia sprzętu sprawnego technicznie i przystosowanego do ZUD na każde 

wezwanie Zamawiającego w czasie 1 godziny licząc od chwili wydania dyspozycji.  
 w przypadku awarii sprzętu wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot 

umowy sprzętem zastępczym. 

 Wykonawca powiadomi Zamawiającego o awarii sprzętu niezwłocznie od jej 

wystąpienia. 

 wyposażenia sprzętu w lampy sygnalizacyjne i oświetlenie. 

 zwalczania śliskości zimowej poprzez jej usuwanie za pomocą materiału 

uszorstniającego (materiał wykonawcy) na ul. Łąkowa, Wesoła, Zacisze, Obwodowa, 
Polna, Piękna, Nowa, Leśna, Krótka w miejscowości Kulesze Kościelne. 

 posiadania dostępu do materiałów uszorstniających oraz ich składowania - wykonawca 

ma obowiązek na własny koszt  przygotować i magazynować mieszaniny 
uszorstniające (piasek o średnicy cząstek od 0,1 do 1 mm lub kruszywo naturalne lub 

sztuczne o uziarnieniu do 4 mm zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, 
jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 

r. Nr 230 poz. 1960); 
 prawidłowej organizacji pracy w celu uniknięcia zakłóceń w ruchu drogowym, aby 

odgarnięty śnieg nie powodował utrudnień w komunikacji pieszych oraz nie utrudniał 

wjazdów i wyjazdów; 
 zapewnienia stałej łączności telefonicznej z każdym operatorem jednostki 

odśnieżającej (telefon komórkowy) i dyspozytorem.   

 prowadzenia dokumentacji ZUD w postaci dziennika pracy.  

Dziennik pracy winien zawierać:  

 datę i godziny wykonania usługi, 

 nazwę ulicy,  

 ilość kilometrów dróg, na których wykonywano poszczególne usługi:  

 wskazanie zakresu wykonanych prac, tj. odśnieżanie obustronne, zwalczanie 

śliskości (posypywanie), wg ustalonego z zamawiającym wzoru, 
 

Dzienniki pracy należy potwierdzać, po każdej akcji u osoby wskazanej w umowie 
przez Zamawiającego. 

 
Lp. Data i 

godziny 
wykonania 

usługi 

Nazwa ulicy, 
miejscowość 

Ilość 
km 

Zakres wykonanych 
prac  

Podpis osoby 
potwierdzającej 
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 przedkładania zamawiającemu w godzinach rannych (fax-em lub drogą elektroniczną) 

fotografii raportu/ dziennika pracy z wykonania prac przy zimowym utrzymaniu dróg 
w dniu poprzednim – jeśli takie wystąpiły; 

 

2. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony jest: 

Adrian Pogorzelski, pok. Nr 13, tel. (86) 4769 010 w. 18. 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 

od podpisania umowy – 30.04.2023 r. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia: 
Wykażą wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w  tym okresie przynajmniej jednej usługi 
polegającej na zimowym utrzymaniu dróg – odśnieżaniu, przez co najmniej jeden sezon 

zimowy z podaniem wartości, miejsca i dat wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego należyte wykonanie usługi (np. referencje, protokół odbioru, itp.) – 
załącznik nr 3. 

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie przedstawienie wykazu zgodnie z zał. nr 2 do 

niniejszego zapytania ofertowego zawierającego: minimum 4 ciągniki z pługiem (moc 
minimalna 100 KM) lub samochody ciężarowe z pługiem, jedną pługopiaskarkę lub inny pojazd 

z zamontowanym urządzeniem do usuwania śliskości. 

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie usług innym podmiotom  

(podwykonawcy/podwykonawcom) jest  zobowiązany do: określenia w złożonej ofercie (na 
formularzu oferty) informacji o podwykonawcy/podwykonawcach. Brak takiej informacji 

uznawany będzie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnych usług podwykonawcom. 
Wynagrodzenie za usługę wykonaną za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę/podwykonawców  o uregulowaniu 

zobowiązań wobec podmiotów trzecich za wykonane przez te podmioty usługi. Przy realizacji 
zamówienia z udziałem podwykonawcy/podwykonawców  zastosowanie maja przepisy art.738 

kodeksu cywilnego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu 
zamówienia przez podwykonawcę/podwykonawców. 

V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania 

jeżeli: 

 Oferta, spełnia wymagania określone niniejszym zapytaniem ofertowym, 

 Oferta, została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, 

 Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 

2. Oferta powinna zawierać cenę brutto za 1 km zimowego utrzymania dróg. 

3. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi cena 100 %. 

4. Zamawiający zastrzega sobie odstąpienie od realizacji przedmiotu zamówienia bez podawania 

przyczyny. 
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VI. Sposób obliczenia ceny oferty: 

Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z 

podatkiem VAT) za 1 km zimowego utrzymania dróg. Kwota musi zawierać wszystkie koszty związane 

z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczone ceny netto i 

brutto należy wykazać w formularzu cenowo – ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszych 

warunków zamówienia. 

 

VII. Tryb postępowania: 

Podstawę prawną stanowi zarządzenie Nr 41.2021 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 09 

września 2021 r., w sprawie Regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 

kwoty 130 000 złotych netto. 

 

VIII. Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony formularz cenowo – ofertowy – załącznik nr 1 

2. Wykaz sprzętu – załącznik nr 2 

3. Wykaz wykonanych usług – załącznik nr 3  

 

IX. Miejsce oraz termin składania ofert: 

Oferty należy składać na adres e-mail: sekretariat@kuleszek.pl w terminie do dnia 16.11.2022 r., 

do godz. 1000. 

Liczy się data wpływu do tut. Urzędu.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

X.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: 

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której ogólny wzór 

stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. 

XI. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, 

której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w 
załączeniu klauzula informacyjna z art. 13 RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych w 

celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – załącznik nr 5. 
 

XII. Załączniki do niniejszych warunków zamówienia: 

1. Formularz cenowo – ofertowy.  

2. Wykaz sprzętu. 

3. Wykaz wykonanych usług.  

4. Wzór umowy. 

5. Klauzula informacyjna. 

6. Mapa sytuacyjna. 

………………………………………………………………… 
            (podpis Zamawiającego) 
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