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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY  
 

Zamawiający:  Gmina Polska Cerekiew, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew 

  

Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania pn. 

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Polska Cerekiew w sezonie 

2021/2022” 

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest Odśnieżanie i posypywanie ok. 26 km dróg gminnych w 

sołectwach gm. Polska Cerekiew zgodnie z załącznikiem nr 1 do wzoru umowy oraz 

2. Odśnieżanie i posypywanie 19,2 km dróg powiatowych: 

- nr 1405 O Pawłowiczki- Kochaniec (od DP nr 1421 O) 

- nr 1406 O Pawłowiczki- Wronin (Od DP nr 1420 O) 

- nr 1422 O Zakrzów- Cisek 

- nr 1426 O Polska Cerekiew- Ciepły Dół 

- nr 1456 O Dzielawy- gr. woj. /Modzurów/ 

- nr 1460 O /Pawłów/gr. woj.- Wronin 

- nr 1473 O Koza- Maciowakrze 

 

II. Zakres robót stanowiących przedmiot zamówienia:        

 Odśnieżanie sprzętem umożliwiającym utrzymanie dróg w standardzie V kategorii 

odśnieżania tj.: jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas 

ruchu z wykonaniem mijanek. 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu opadów śniegu: 

 luźny   - 16 godzin; 

 zajeżdżony   - występuje; 

 nabój śnieżny  - występuje; 

 zaspy   - do 24 godzin. 

Dopuszczalne przerwy w komunikacji – do 24 godzin. 

Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia pracy od chwili ustabilizowania warunków 

klimatycznych (ustanie opadów), w szczególnych przypadkach (długotrwałe zamiecie i opady 

śniegu) do rozpoczęcia odśnieżania w trakcie trwania zjawisk na każde żądanie (telefoniczne) 

Zamawiającego.  

Kolejność odśnieżania dróg, zakres i konieczność każdorazowo ustalana będzie przez 

Zamawiającego. Codziennie Zamawiający potwierdzać będzie czas pracy Wykonawcy 

oraz przyjmować relację o ilości dróg odśnieżonych po zakończeniu odśnieżania.  
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Cena za odśnieżanie liczona będzie w roboczogodzinach efektywnego czasu odśnieżania (bez 

czasu napraw i przestojów). Wykonawca powinien dysponować środkami technicznymi 

przystosowanymi do odśnieżania dróg w ilości i parametrach technicznych gwarantującymi 

sprawne wykonanie usługi. 

Należy przyjąć, że posypywanych będzie 20% dróg które należy odśnieżyć.  

Odcinki do posypywania : skrzyżowania, łuki, przejazdy kolejowe, odcinki wzdłuż 

przystanków autobusowych, przejścia dla pieszych, odcinki dróg o znaczących spadkach 

podłużnych, obiekty mostowe. 

Posypywanie sprzętem umożliwiającym utrzymanie dróg w standardzie V kategorii 

odśnieżania tj.: 

 jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. 

Dopuszczalne odstępstwa od standardu od stwierdzenia wystąpienia zjawiska: 

 gołoledź   - 8 godzin 

 śliskość pośniegowa  - występuje. 

Dopuszczalne przerwy w komunikacji – do 24 godzin. 

Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia posypywania w trakcie trwania zjawisk na 

każde żądanie (telefoniczne) Zamawiającego. Kolejność posypywania dróg, zakres i 

konieczność każdorazowo ustalana będzie przez Zamawiającego. Zamawiający potwierdzać 

będzie czas pracy Wykonawcy oraz przyjmować relację o ilości dróg  posypanych po 

zakończeniu posypywania. 

Cena za posypywanie liczona będzie w roboczogodzinach efektywnego czasu posypywania 

(bez czasu napraw i przestojów). Wykonawca powinien dysponować mieszanką piaskowo-

solną (zawartość soli min. 20%) i środkami technicznymi przystosowanymi do 

posypywania dróg w ilości i parametrach technicznych gwarantującymi sprawne wykonanie 

usługi. W cenę usługi posypywania należy wliczyć materiał- mieszankę piaskowo-solną. 

Czas reakcji- od zgłoszenia konieczności wyjazdu przez zamawiającego: do 60min  

 

3. Wymagania dotyczące wykonywanych robót.  

- wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

stosowanych materiałów i wykonanych robót,  

- przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego,  

- wykonawca jest zobowiązany do użytkowania takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonania.  

 

 

II. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty jakie należy złożyć wraz z ofertą.  

 

1. Formularz ofertowy (Kosztorys ofertowy)  

2.  Specyfikacja sprzętu do wykonania usługi Zimowego utrzymania dróg ( tabela do 

wypełnienia w kosztorysie ofertowym) 

 

III. Opis sposobu obliczenia ceny.  

1. Przy sporządzeniu oferty należy podać cenę wykonania zamówienia netto i brutto wraz ze 

stawką zastosowanego podatku VAT uwzględniającą wymagania wynikające z niniejszego 

zaproszenia do złożenia oferty.  

2. Całkowita cena ofertowa wykonania zamówienia brutto (cena oferty), którą Wykonawca 

poda w formularzu ofertowym będzie stanowić podstawę do porównania przez 

Zamawiającego w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.  

3. Podana cena oferty musi obejmować wszystkie koszty z uwzględnieniem podatku od 



towarów i usług VAT, innych opłat i podatków oraz ewentualnych upustów i rabatów.  

4. Ilość godzin podana w kosztorysie ofertowym jest jedynie orientacyjną ilością, mającą na 

celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty. 

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.  

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty, 

spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.  

2. Ofertę, pod rygorem odrzucenia należy sporządzić w formie papierowej w języku polskim, 

i wysłać lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta cenowa- 

zimowe utrzymanie”. Każda strona oferty powinna zawierać dane firmy oraz musi zostać 

potwierdzona podpisem osobistym oraz pieczęcią firmy,  

Oferty przesłane w innej formie niż opisane powyżej nie będą rozpatrywane.  
3. Oferta powinna obejmować całość zamówienia i oferować tylko jedną cenę ostateczną. 

Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone jako 

niezgodne z warunkami zaproszenia.  

4. Oferta winna zawierać dane teleadresowe Wykonawcy oraz zostać podpisana przez osoby 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

5. Oferta pod rygorem odrzucenia winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami 

niniejszego zapytania ofertowego, bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań z uwzględnieniem 

zadawanych przez Wykonawców pytań i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi. 

Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność 

z wymaganiami tegoż zapytania. W przypadku stosowania własnych druków muszą one  

zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w załączonych wzorach.  

6. Wykonawca załączy do oferty:  

a. Kosztorys ofertowy wraz ze specyfikacją sprzętu  

b. Pełnomocnictwa – jeżeli dotyczą.  
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców, którzy nie złożyli w 

określonym terminie wymaganych dokumentów lub złożone dokumenty zawierają błędy do 

ich złożenia w określonym terminie.  

8. Termin ważności oferty: 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert.  

9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem Oferty.  

10. Zmiany lub wycofanie oferty. Skuteczność zmian lub wycofanie złożonej oferty:  

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub 

wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem 

terminu składania ofert.  

- Zmiana złożonej oferty. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być 

złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.  

- Wycofanie złożonej oferty. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie 

należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Do 

oświadczenia musi być dołączony dokument, z którego jasno wynika, kto jest uprawniony do 

reprezentowania firmy Wykonawcy, a tym samym do wycofania złożonej oferty.  

 

 

 Kryteria oraz sposób oceny ofert.  

 

Nr. Nazwa 

Kryterium: 

Waga 

1. Cena 

 

1 (100%) 

 

 



1. Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:  

1 Kryterium – Cena  

Pc = (Cmin / Cp) x 100 x waga  
gdzie:  

Pc - liczba punktów za kryterium „Cena”  

Cmin - cena brutto najniższa spośród ofert,  

Cp - cena brutto oferty rozpatrywanej,  

 

2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:  

- zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania,  

- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  

3. Przy ocenie ofert brana będzie pod uwagę kwota brutto.  

4. Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.  

5. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.  

6. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą sumę punktów 

w odniesieniu do podanych kryteriów.  

7. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taką samą cenę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców, 

którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert 

dodatkowych.  

8. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach.  

9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.  

 

b. Termin składania ofert.  

Oferty należy przesłać w terminie do 8.12.2021 roku do godziny 8:00 
 

c. Zasady odrzucania ofert.  

 

1. Oferty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami niniejszego zapytania 

ofertowego lub niezawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia (wszystkich pozycji 

zgodnych z opisem) zostaną odrzucone jako niezgodne z warunkami zapytania ofertowego.  

2. Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą zawierały kosztorysu ofertowego i specyfikacji 

pojazdów..  

3. Zamawiający odrzuci oferty, które zostały złożone z naruszeniem postanowień Kodeksu 

Cywilnego lub Kodeksu Spółek Handlowych albo innych powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa regulujących zasady reprezentacji podmiotów prowadzących działalność 

gospodarczą.  

4. Zamawiający odrzuci oferty, których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

5. Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który prowadzi z Zamawiającym spór 

przed sądem lub arbitrażem w sprawie dotyczącej wykonania zobowiązań lub w stosunku do 

Wykonawcy orzeczono o odszkodowaniu na rzecz Zamawiającego.  

6. Jeżeli Wykonawca nie złożył dokumentów, oświadczeń o których mowa w niniejszym 

zapytaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania (poza 

formularzem oferty), a także jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają 

błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich 

złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie 

wskazanym.  



 

7. Brak uzupełnienia dokumentów przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie skutkował 

będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.  

8. Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w 

przypadku odrzucenia oferty.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty z przyczyn formalnych w kolejnych 

postępowaniach tych Wykonawców, którzy złożą oświadczenia lub podadzą informacje 

niezgodne ze stanem faktycznym.  

10. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik 

postępowania skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z prowadzonego 

postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.  

 

d. Poprawianie omyłek  

1. Zamawiający - powiadamiając o tym Wykonawcę - poprawi w ofercie Wykonawcy:  

a. oczywiste omyłki pisarskie,  

b. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek,  

c. inne omyłki, polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące 

istotnych zmian w treści oferty.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na dokonanie takiego 

poprawienia oferty.  

3. Brak odpowiedzi ze strony Wykonawcy na dokonaną poprawkę w terminie 3 dni od 

doręczenia zawiadomienia przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewyrażenie zgody 

na poprawienie omyłki i skutkować będzie odrzuceniem jego oferty.  

 

e. Dodatkowe informacje.  

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub unieważnienia postępowania o 

udzielenie zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie 

przysługuje wobec Zamawiającego w takim przypadku żadne roszczenie.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji i/lub dogrywki z 

Wykonawcą/Wykonawcami.  

3. O terminie negocjacji i/lub dogrywki Zamawiający powiadomi Wykonawcę/Wykonawców 

z odpowiednim wyprzedzeniem.  

4. Zamawiający w przypadku, o którym mowa w ust. 2 udzieli zamówienia wykonawcy, który 

przedstawił najkorzystniejsze warunki realizacji przedmiotu zamówienia podczas 

przeprowadzonych negocjacji/ i lub dogrywki.  

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków postępowania.  

6. Pozostałe warunki  zawarte będą w umowie z wykonawcą (wzór w załączeniu) 

 

 

Wójt Gminy 

Piotr Kanzy 

 

 

 

Osoba do kontaktu w zakresie:  

1. przedmiotu zamówienia: Marek Kupka – Inspektor ds. drogownictwa, tel. +77 480 14 83,  

e-mail: m.kupka@polskacerekiew.pl  

 


