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ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Gmina Głogów zaprasza do składania ofert na: 

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Głogów w sezonie 2020/2021                 

(część I: Przedmoście, część II: Ruszowice, część III: Serby, część IV: Wilków)” 

 

 
I. Zamawiający 
 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Głogów 

REGON:   390647311 

NIP:     693-19-40-487 

Miejscowość   Głogów 

Adres:    ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów 

Strona internetowa:  www.gminaglogow.pl 

Godziny urzędowania: poniedziałek, wtorek, czwartek 07:30 – 15:30, środa                   

07.30 – 17.00, piątek 07.30 – 14.00. 

Tel./fax.:    76-836-55-55/76-836-55-67 

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: 

 

Gmina Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów 

znak postępowania: SD.7226.32.2020 

 

II. Tryb udzielania zamówienia publicznego  

 
Łączna wartość zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania  została oszacowana na 

kwotę poniżej 30.000,00 euro. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokona wyboru 

Wykonawcy bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), na podstawie art. 4 pkt. 8 tejże ustawy                

w trybie zapytania ofertowego. 

 

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zimowego utrzymania dróg gminnych                      

w sołectwach Gminy Głogów poprzez wykonanie usługi odśnieżania i usuwania 

oblodzeń (śliskości) wg potrzeb, zarówno w dni robocze, jak też w dni wolne od 

pracy.  

2. Ustala się następujący standard zimowego utrzymania dróg: 

a) Jezdnia powinna być odśnieżona na całej szerokości. Na jezdni może zalegać do                   

5 cm równej warstwy śniegu. 

b) Jezdnię należy posypywać środkami szorstkimi opisanymi w pkt. c) poniżej, ze 

szczególnym uwzględnieniem skrzyżowań, zakrętów, wzniesień i zatok 

autobusowych, na ustne/telefoniczne polecenie koordynatora i/lub sołtysa. 

c) Do posypywania Wykonawca powinien użyć własnych materiałów szorstkich                       

tj. piasku i/lub soli i/lub mieszanki piasku z solą. 

d) Usuwanie i zwalczanie śliskości powinno odbywać się na bieżąco w miarę 

zaistniałych potrzeb również w godzinach wieczornych i nocnych (tj. przy 

niekorzystnych warunkach atmosferycznych, w szczególności występowania 

http://www.gminaglogow.pl/
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opadów śniegu, mżawki), o czym Wykonawca powiadomi niezwłocznie osobę 

wskazaną w umowie oraz na ustne/telefoniczne polecenie koordynatora i/lub 

sołtysa. 

e) W zależności od występujących warunków atmosferycznych, Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania usługi zapewniającej przejezdność dróg. 

f) Wykaz dróg gminnych objętych zimowym utrzymaniem dla każdej z części 

stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

g) Koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownik Referatu 

Środowiska i Dróg Urzędu Gminy Głogów, a dyspozytorami wyjazdów do akcji 

zimowego utrzymania będą: koordynator oraz sołtysi poszczególnych wsi. 

h) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Kart czasu pracy sprzętu (kart 

drogowych) przy świadczeniu usług zimowego utrzymania dróg, które stanowić 

będą załączniki do faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę za wykonane 

prace. 

i) Czas pracy przy odśnieżaniu dróg należy potwierdzić każdorazowo u sołtysa 

danego sołectwa oraz koordynatora akcji zimowego utrzymania dróg, nie później 

niż następnego dnia po wykonaniu usługi. Jeżeli dzień następujący po dniu 

wykonania usługi jest dniem ustawowo wolnym od pracy, usługę należy 

potwierdzić w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wykonania usługi. 

Wykaz sołtysów z danymi kontaktowymi stanowić będzie załącznik do umowy. 

3. Rozliczenie przedmiotu umowy odbywać się będzie miesięcznie wg stawki 

jednostkowej ryczałtowej za godzinę pracy danego sprzętu oraz ilości faktycznie 

przepracowanych godzin dla danego rodzaju sprzętu w danym miesiącu.  

4. Płatności za wykonane prace dokonywane będą w terminie 14 dni od daty 

dostarczenia prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT wraz                      

z podpisanymi Kartami czasu pracy sprzętu (kartami drogowymi). 

5. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla 

Wykonawcy z tytułu realizacji zawartej Umowy z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności: 

a) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających                     

z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) 

przewidzianego w  przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

b) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie: 

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 

płatności, o którym mowa powyżej, 

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 

prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

c) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków 

określonych w pkt. b), opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie 

określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez 

Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem 

nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 

jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania 

nieterminowej płatności. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu niezbędnego do wykonania  

usługi w pełnej gotowości do pracy tak, aby rozpoczęcie realizacji usługi mogło 

nastąpić najpóźniej w czasie reakcji wskazanym przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym. 
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7. Koszt dojazdu na wskazane miejsce na terenie Gminy Głogów i z powrotem ponosi 

Wykonawca. 

8. Paliwo oraz inne materiały eksploatacyjne, w szczególności części maszyn, zapewnia 

Wykonawca na swój koszt. 

9. Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych usług oraz zachowanie wszelkich 

norm bezpieczeństwa. 

10. Za szkody powstałe w czasie prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg 

odpowiada Wykonawca. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność cywilną oraz 

od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób trzecich, a powstałych                         

w związku z prowadzonymi robotami.  

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzystąpienia lub niewywiązania 

się z prawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo 

zlecić wykonanie usługi (przedmiotu umowy) innej jednostce na koszt i ryzyko 

Wykonawcy oraz żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych. 

12. Wykonawca ma obowiązek usunąć do 30 kwietnia 2021 r. pozostały na drogach 

materiał użyty do usuwania śliskości. 

13. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i dokonuje podziału przedmiotu 

zamówienia na poszczególne części: 

a) Część I: Przedmoście: obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne na terenie 

następujących miejscowości: Borek, Bytnik, Przedmoście i Zabornia. 

b) Część II: Ruszowice: obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne na terenie 

następujących miejscowości: Ruszowice, Szczyglice, Turów. 

c) Część III: Serby: obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne na terenie 

następujących miejscowości: Serby, Grodziec Mały. 

d) Część IV: Wilków: obejmuje swoim zasięgiem drogi gminne na terenie 

następujących miejscowości: Klucze, Wilków, Krzekotów i Stare Serby. 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na świadczenia usług                           

w odniesieniu do jednej lub więcej części lub na całość przedmiotu zamówienia. 
 

IV. Termin wykonania zamówienia 
 

Od dnia podpisania umowy do 30.04.2021 r. 

 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków                  

w niniejszym postępowaniu wymaganych od Wykonawców 

 
1. Do oferty pod rygorem jej odrzucenia należy załączyć: 

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1, 

2) Oświadczenie dotyczące: sytuacji finansowej, doświadczenia, uprawnienia              

do wykonywania zamówienia, jeśli wymagają tego przepisy prawa – załącznik               

nr 1 (Formularz oferty), 

3) Oświadczenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 

– załącznik nr 1 (Formularz oferty), 

4) Pełnomocnictwo – jeżeli osoba podpisująca ww. dokumenty działa                           

z upoważnienia Wykonawcy. 

2. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej                   

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

3. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim,                 

na  komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu. 
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VI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 

 
Osobami uprawnionymi do kontaktu są: Alina Kaleta – od poniedziałku do piątku                         

w godzinach 8:00 do 15:00 pod numerem telefonu 733 965 777 lub 76-836-55-55. 

 

VII. Termin związania ofertą 

 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz             

z upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie. 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert 

 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Ofertę składa się w formie pisemnej lub drogą emailową. Oferta musi być 

sporządzona w języku polskim. 

3. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 

1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców                  

w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS (lub dokumentach 

równoważnych) lub wynikającymi z udzielonego pełnomocnictwa, 

2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ofertę 

podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać            

z dokumentów (Pełnomocnictwa) załączonych do oferty. 

4. Miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, poprawki, skreślenia winny być 

parafowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Wykonawca składa wypełniony i podpisany Formularz ofertowy sporządzony ściśle 

wg wzoru – załącznik nr 1. 

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

7. Ofertę, która została złożona po terminie, Zamawiający zwraca niezwłocznie 

Wykonawcy, który ją złożył. 

8. Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego dokumentami                          

i oświadczeniami należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej i zabezpieczonej 

przed otwarciem kopercie opatrzonej tytułem „Zimowe utrzymanie dróg na terenie 

Gminy Głogów w sezonie 2020/2021 (część I: Przedmoście, część II: Ruszowice, 

część III: Serby, część IV: Wilków)” zaadresowanej do Zamawiającego (Gmina 

Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów) z dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. 

Koperty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Głogów,                         

ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, w sekretariacie urzędu –  III p.  

9. Oferty można także składać drogą emailową na adres: a.kaleta@gminaglogow.pl 

 

IX. Miejsce składania ofert 

 
1. Termin składania ofert: oferty należy składać do dnia: 12.10.2020 r. do godziny: 

15:00. 
2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Głogów, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, 

sekretariat urzędu, III p. lub drogą emailową na adres:  

a.kaleta@gminaglogow.pl 
3. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty                   

do siedziby Zamawiającego. Oferta w formie pisemnej musi być złożona bezpośrednio 

mailto:a.kaleta@gminaglogow.pl
mailto:a.kaleta@gminaglogow.pl
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do Zamawiającego osobiście lub przesłana za pomocą poczty lub dostarczona                       

za pośrednictwem kuriera w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta – nie otwierać 

do dnia 12.10.2020 r. do godziny: 15:00 z uwzględnieniem zapisów rozdziału VIII 

pkt. 8 i 9 niniejszego zapytania ofertowego. Oferty nadesłane pocztą lub dostarczone 

kurierem lub drogą emailową będą zakwalifikowane do oceny pod warunkiem ich 

dostarczenia do dnia 12.10.2020 r. do godziny: 15:00. Oferty złożone po ww. terminie 

zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. 

 

X. Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. Złożone oferty na każdą z części będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy 

zastosowaniu następujących rodzajów kryteriów: 

a) Cena wykonania zlecenia – 95% 

b) Czas reakcji – 5% 

2. Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca to 100 punktów,                  

na które sumuje się 95 punktów w kryterium cena oraz 5 punktów w kryterium czas 

reakcji. 

3. Punkty będą liczone z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.  

 

Kryterium – „czas reakcji” – czas, w jakim Wykonawca powiadomiony przez 

Zamawiającego podejmie pracę sprzętem. 

 

Czas reakcji – ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: 

 

R= CRmin/CR x 5% 

 

gdzie: 

R – liczba punktów jaką może zdobyć Wykonawca w kryterium „czas reakcji” 

CR – czas reakcji w ofercie badanej 

CRmin – najkrótszy czas reakcji spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu 

 

UWAGA! 

➢ najkrótszy możliwy czas reakcji wymagany przez Zamawiającego – 1 godzina              

od powiadomienia. 

➢ najdłuższy możliwy czas reakcji – 3 godziny od powiadomienia. 

 

 

Kryterium – „cena wykonania zlecenia” 

 

Złożone oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zastosowaniu 

następujących kryteriów oceny:  

 

Cena odśnieżania – 10% 

Cena odśnieżania i posypywania – 40% 

Cena posypywania – 45% 
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Każda oferta zostanie oceniona punktowo według następującej formuły:  

 

P = PA + PB + PC + R, gdzie 

 

P  – łączna liczba punktów danej oferty; 

PA  – liczba punktów w kryterium „Cena odśnieżania”, obliczona zgodnie ze 

wzorem podanym poniżej, 

PB  – liczba punktów w kryterium „Cena odśnieżania i posypywania”, 

obliczona zgodnie ze wzorem podanym poniżej, 

PC – liczba punktów w kryterium „Cena posypywania”, obliczona zgodnie ze 

wzorem podanym poniżej, 

R  - liczba punktów jaką może zdobyć Wykonawca w kryterium „czas 

reakcji”, obliczana wg wzoru powyżej. 

 

Procentowe znaczenie i zasady obliczania poszczególnych kryteriów oceny:  

 

A. Cena odśnieżania ciągnikiem rolniczym z pługiem lub innym sprzętem – 10% 

 

Ocena w tym kryterium zostanie obliczona przy zastosowaniu wzoru: 

 

 PA = (CN / (CBAD x 100)) x 10%, gdzie 

 

CN – cena najniższa w kryterium „Cena odśnieżania” spośród wszystkich złożonych ofert, 

CBAD – cena oferty badanej w kryterium „Cena odśnieżania”. 

 

Najtańsza oferta w tym kryterium otrzyma punktację PA = 10 punktów. 

 

B. Cena odśnieżania i posypywania przy użyciu piasku i soli ciągnikiem rolniczym z pługiem 

i rozrzutnikiem rolniczym lub innym sprzętem – 40% 

 

Ocena w tym kryterium zostanie obliczona przy zastosowaniu wzoru: 

 

PB = (CN / (CBAD x 100)) x 40%, gdzie 

 

CN – cena najniższa w kryterium „Cena odśnieżania i posypywania” spośród wszystkich 

złożonych ofert, 

CBAD – cena oferty badanej w kryterium „Cena odśnieżania i posypywania”. 

 

Najtańsza oferta w tym kryterium otrzyma punktację PB = 40 punktów. 

 

C. Cena za 1 roboczogodzinę posypywania ciągnikiem rolniczym przy użyciu piasku i soli 

lub innym sprzętem - 45%  

  

Ocena w tym kryterium zostanie obliczona przy zastosowaniu wzoru: 

 

PC = (CN / (CBAD x 100)) x 45%, gdzie 

 

CN – cena najniższa w kryterium „Cena posypywania” spośród wszystkich złożonych ofert, 

CBAD – cena oferty badanej w kryterium „Cena posypywania”. 
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Najtańsza oferta w tym kryterium otrzyma punktację PC = 45 punktów. 

 

Wszystkie oceny będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.  

 

Po zsumowaniu ocen cząstkowych PA, PB, PC i R, Zamawiający dokona wyboru oferty 

najkorzystniejszej. 

 

XI. Inne informacje 

 
1. Zamawiający nie przewiduje: 

1) Rozliczania w walucie innej niż złoty polski, 

2) Zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający zastrzega możliwość przekazywania niniejszego zapytania ofertowego, 

zawiadomienia o wyborze oferty, zaproszenia na podpisanie umowy oraz innych 

dokumentów drogą elektroniczną. 

3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania                         

o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. 

 

XIV. Załączniki do zapytania ofertowego 

 
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2 – Wykaz dróg. 

 

 

 

 


