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Zapytanie ofertowe 

Niniejsze zapytanie nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Zamawiający:Gmina Miejska Starogard Gdański ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański 

NIP: 59220 45396 

Odbiorca/Płatnik: Miejski Zakład Komunikacji ul. Tczewska 20  83-200 Starogard Gdański 

Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia są usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie 

Gminy Miejskiej Starogard Gdański w sezonie zimowym 2022/2023.  

(zamówienie uzupełniające postępowania przetargowe) 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia są usługi przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie 

Gminy Miejskiej Starogard Gdański w sezonie zimowym 2022/2023 polegające na: 

a) odśnieżaniu dróg, 

b) usuwaniu i łagodzeniu śliskości zimowej dróg przy użyciu środków uszorstniających tj. 

piasku, soli drogowej i mieszanek piaskowo-solnych oraz/lub solanki, 

c) wywożeniu nadmiaru śniegu. 

Usługi będą wykonywane przez poszczególne części zamówienia w rejonach miasta, 

wskazanych przez Zamawiającego przy składaniu zlecenia wykonania usługi. 

 Zamówienie podzielone jest na następujące części:    

Część nr 1 – wynajem wraz z operatorem ładowarki lub koparko-ładowarki na podwoziu 

kołowym do odśnieżania dróg gruntowych i utwardzonych – 1 szt.   

Część nr 2 - świadczenie usług ręcznego odśnieżania i usuwania śliskości chodników, 

przystanków autobusowych i przejść dla pieszych  przez ekipy 3 – 4 osobowe, wyposażone w 

narzędzia do odśnieżania i samochód do przewożenia ludzi i materiałów uszorstniających. 

 

Wymagania Zamawiającego: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące  zdolności technicznej tj. dysponują: 

 
- jedną ładowarką o pojemności łyżki od 0,5 do 1,5 m3 w przypadku składania oferty na 
część 1 Zapytania, 

- jednym samochodem dostawczym dostosowanym do przewozu 3 – 4 osób i materiałów 

uszorstniających w ilości minimum 0,5 ton dla każdej ekipy w przypadku składania oferty na 

część 2 Zapytania. 

W przypadku woli złożenia oferty na więcej części należy wykazać dysponowanie sprzętem w 

ilości odpowiadającej sumie zamawianego sprzętu wymienionego w częściach, na które 



Wykonawca składa oferty. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, powyższy warunek 

można spełnić łącznie. 

2. Decyzję rozpoczęcia realizacji przedmiotowych usług podejmuje koordynator/dyspozytor 

Zamawiającego, wzywając telefonicznie wyznaczonego kierowcę, operatora i/lub 

przedstawiciela Wykonawcy do wykonania usługi. 

Usługi wykonywane będą, w przypadku zaistnienia potrzeby, we wszystkie dni robocze, 

soboty, niedziele i święta przez całą dobę. 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podejmowania działań w ramach ogłoszonego 

pogotowia zimowego. Oznacza to niezwłoczne przybycie do siedziby Zamawiającego lub 

wyznaczonego rejonu, lecz w czasie nie dłuższym niż 2 godzin od otrzymania powiadomienia 

telefonicznego o rozpoczęciu pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. 

3. Ilości efektywnie przepracowanych godzin w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, 

stanowiące podstawę  rozliczenia Wykonawcy, będą liczone od momentu rozpoczęcia usługi, 

tj. wyjazdu pojazdów na drogi. Dokumentowanie faktycznie wykonanych ilości usług będzie 

się odbywało poprzez  wypełnienie przez Wykonawcę i potwierdzenie przez Zamawiającego 

DOKUMENTU PRACY – wzór stanowi załącznik nr 5 do Zapytania. Zestawienie efektywnie 

wykonanych usług winno być zgodne z dokumentami pracy. 

4. Wszystkie pojazdy oraz sprzęt wykorzystywany przy zimowym utrzymaniu dróg winny 

odpowiadać warunkom technicznym jakie są wymagane dla pojazdów poruszających się po 

drogach publicznych i zapewniać należyte wykonanie usług zgodnie z niniejszym Zapytaniem 

ofertowym. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  

wynikającymi z Kodeksu Drogowego, jak i BHP. Kierowcy i operatorzy sprzętu muszą 

posiadać odpowiednie uprawnienia i są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu 

drogowego, a w szczególności dot. obsługi sprzętu i wykonywanych robót na drodze, 

przestrzegania przepisów bhp, p. poż. 

5. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprawny, zastępczy 

pojazd w ciągu 2 godzin,  na wezwanie przedstawiciela Zamawiającego, jeżeli zaistnieją 

takie potrzeby. Czas ten dotyczy awarii, które wystąpią po stawieniu się pojazdu na 

wezwanie przedstawiciela Zamawiającego (np. w czasie załadunku, dojazdu z terenu lub 

magazynu lub siedziby Zamawiającego do miejsca wykonywania usługi, w czasie 

wykonywania usługi na drodze lub w drodze powrotnej do terenu lub magazynu lub siedziby 

Zamawiającego w celu ponownego załadunku). W nieuzasadnionym przypadku nie podjęcia 

działań przez Wykonawcę w ciągu 2 godzin zgodnie z poleceniem przedstawiciela 

Zamawiającego, Zamawiający ma prawo wezwać do wykonania usługi Wykonawcę 

zastępczego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z instytucji wykonania 

zastępczego w przypadku zaniechania wykonywania usług objętych przedmiotem 

zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku powierzenia wykonywania usług objętych 

przedmiotem zamówienia wykonawcy zastępczemu, Zamawiający ma prawo obciążyć 

Wykonawcę różnicą kosztów pomiędzy kosztami wykonanej pracy przez wykonawcę 

zastępczego a kosztami, które wynikałyby z zastosowania stawki zaoferowanej przez 

Wykonawcę. 



6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zainstalowania na własny koszt urządzeń GPS 

monitorujących ich pracę we wszystkich pojazdach i sprzętach wykorzystywanych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający wymaga zaoferowania 30 dniowego terminu płatności. Okresem 

rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą 

dokonywane będą w złotych polskich. 

 

2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał gotowość do wykonania  zamówienia od 

dnia zawarcia Umowy do dnia 31 marca 2023r. 

3.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

3.1. Oferta musi być sporządzona wg wzoru formularza Zamawiającego (załącznik nr 1).  

3.2. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania ofertowego. 

3.3. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy. 

3.4. Do oferty wykonawca winien załączyć; 

-kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wypis z rejestru 

przedsiębiorców lub aktualnego wpisu w systemie CEIDG, z których wynika umocowanie do 

podpisania oferty.  

- Oświadczenie o spełnieniu wymagań technicznych – załącznik nr 2 Oświadczenie o 

dysponowaniu odpowiednim sprzętem.  

4. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie wewnętrznej z podaniem nazwy i adresu 

oferenta oraz zewnętrznej na której należy umieścić napis : –„ Oferta na świadczenie usług 

przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Miejskiej Starogard 

Gdański w sezonie zimowym 2022/2023“ - nie otwierać przed 02.11.2022r. godz. 9:10”  

za pośrednictwem: poczty, kurierem lub też dostarczona osobiście na adres: Miejski Zakład 

Komunikacji, ul. Tczewska 20, 83-200 Starogard Gdański (pokój 26-sekretariat) w terminie 

do dnia 02.11.2022 r. do godz.9.00. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu, jeżeli jej treść nie spełnia warunków wymaganych  w 

Zaproszeniu do składania ofert.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

5. KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Wykonawca w ofercie podaje następujące ceny: 

W przypadku części 1;  cenę za 1 godzinę efektywnej pracy jednostki sprzętowej,  

 



W przypadku części 2; cenę za 1 roboczogodzinę efektywnej pracy członka ekipy 

odśnieżającej,  

 
2. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w 

oparciu o podane kryterium wyboru:  najniższa cena – 100 % 

3. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz 

zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (m.in.: transport, załadunek, 

rozładunek). 

4. W przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaka może być 

przeznaczona na realizację zamówienia, Zamawiający może po wybraniu oferty 

najkorzystniejszej prowadzić negocjacje dot. ceny z wybranym Wykonawcą. 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi Wykonawców drogą 

elektroniczną (e-mail). 

7. DODATKOWE INFORMACJE 

Dodatkowych informacji udziela: Piotr Wesołowski 

Tel. 58/ 56 230 01, e-mail mzk@mzk.starogard.pl 

8. ZAŁĄCZNIKI 

załącznik nr 1- wzór formularza ofertowego                                                                  

załącznik nr 2- oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim sprzętem                                                                                         

załącznik nr 3a - projekt umowy do części 1, 

załącznik nr 3b - projekt umowy do części 2, 

załącznik nr 4 - klauzula informacyjna RODO  

załącznik nr 5 -dokument pracy sprzętu                                      


