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Pilchowice dnia 07.10.2015r. 
 

Zaproszenie 
do składania oferty cenowej na 

Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg  gminnych na terenie Gminy Pilchowice  
w sezonie zimowym 2015/2016 

 
Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z poz zm.)oraz na podstawie Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty  
30 000 euro\ ( Zarządzenie Nr  IZP.120.3.2015 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 16.02.2015r.). 
 
Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro. 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
 
Gmina Pilchowice 
44-145 Pilchowice 
ul. Damrota 6 
Tel 032/235-65-21 fax 032/235-69-38 
ug@pilchowice.pl , www.pilchowice.pl 
 
Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami: 
Imi ę i nazwisko: Arkadiusz Gawłowski, Ewelina Sankiewicz  ws  przedmiotu zamówienia 
nr telefonu: (0-32) 332 71 57 lub 032 235 64 24,  

godziny, w których udzielane są informacje dotyczące zadania: 8:00 – 13:00. 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Wykonanie prac zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie  
Gminy Pilchowice w sezonie zimowym 2015/2016 

 
CPV: 90.62.00.00-9  -  Usługi odśnieżania 
CPV: 90.63.00.00-2  -  Usługi usuwania oblodzeń 
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, placów i parkingów 
oraz innych obiektów, należących i znajdujących się na terenie Gminy Pilchowice  
w sezonie zimowym 2015/2016 (załącznik nr 1 do umowy). Zimowe utrzymanie dróg  
w ilości około 65  km. 

2. Termin realizacji zamówienia:  
- Termin rozpoczęcia: 01 listopada 2015 r.   
- Termin zakończenia: 30 kwietnia  2016 r.    

3. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być 
konieczne do prawidłowej wyceny prac. Zaleca się ewentualne dokonanie wizji lokalnej. 

4. Warunki wykonania zadania: 
1) jezdnia powinna być odśnieżania na całej szerokości utwardzonej (np. kostka brukowa 

na wysokości jezdni); 
2) do Wykonawcy należy odśnieżanie dróg za pomocą pługów oraz zwalczanie śliskości 
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na drogach przy użyciu środków uszarstniającyh (piaskarki); 
3) drogi zlokalizowane na terenie gminy są wąskie w związku z czym wymagają 

zastosowania odpowiedniego sprzętu ( szerokość pługu 4m i 2m w zależności od 
szerokości jezdni); 

4) materiały do zwalczania śliskości zostaną zakupione i magazynowane  przez 
Wykonawcę (żużel, piasek, sól);  

5) materiał uszarstniający i sól przygotowuje Wykonawca i koszt zawarty będzie w cenie 
skalkulowanej przez Wykonawcę; 

6) w przypadku wystąpienia gołoledzi i potrzeby zwalczania śliskości wymagane jest 
telefoniczne powiadomienie Zamawiającego o przystąpieniu do akcji związanej z jej 
usunięciem; 

7) wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu zamówienia w ciągu 1 godziny od 
zgłoszenia telefonicznego o wszczęciu akcji przez Zamawiającego, a w sytuacji 
intensywnych opadów nocnych do 2 godzin od wystąpienia opadów; 

8) koordynatorem akcji zimowego utrzymania dróg ze strony Zamawiającego będzie 
pracownik Urzędu Gminy, a za koordynację akcji odśnieżania w każdym sołectwie 
będą odpowiedziali sołtysi poszczególnych sołectw;  

9) przed przystąpieniem do prac  związanych z zimowym utrzymaniem dróg wykonawca 
uzyska akceptację Zamawiającego  w zakresie akceptacji sprzętu biorącego udział  
w tych pracach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli sprzętu, 
który ma być użyty w pracach związanych z odśnieżaniem i usuwaniem śliskości na 
drogach. 

10) w przypadku intensywnych opadów Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia  
w razie potrzeb dodatkowego, odpowiedniego sprzętu we własnym zakresie: np. pług 
wirnikowy, koparka, itp. 

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych niezbędnych do 
prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie 
stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia tj. 
wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Zamówienie dodatkowe będzie 
realizowane za tą samą kwotę co wykonanie akcji czynnej. 

6. W sezonie zimowym przewidziano 70 dób prowadzenia akcji czynnych i 111 dób 
prowadzenia akcji biernej zimowego utrzymania dróg (zw. dalej odpowiednio akcją 
czynną lub akcją bierną). 

7. Przewiduje się jedno odśnieżanie na dobę. W przypadku konieczności ponownego 
odśnieżania w ciągu tej samej doby, Wykonawca musi ustalić to z Zamawiającym. 

8. Przez akcję czynną rozumie się wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem 
przejezdności przez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości zgodnie ze szczegółową 
specyfikacją techniczną zimowego utrzymania dróg (załącznik nr 2 do umowy) oraz 
wykazem TYPÓW zimowego utrzymania dróg gminnych (załącznik nr 1 do umowy). 

9. Przez akcję bierną rozumie się utrzymywanie sprzętu w tzw. gotowości, patrolowanie 
dróg /placów i parkingów oraz innych obiektów należących i znajdujących się na terenie 
Gminy Pilchowice wskazanych w wykazie przedłożonym przez Zamawiającego/ oraz 
interwencyjne usuwanie śniegu lub zwalczanie śliskości na polecenie Zamawiającego lub 
w przypadkach stwierdzonych podczas patrolowania. 

10. W przypadku konieczności odśnieżania części dróg w ramach akcji czynnej Zamawiający 
zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie jak za akcję czynną jednak będzie ono wyliczone 
proporcjonalnie do długości odśnieżonych dróg.   
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11. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zagwarantuje całodobową łączność 
telefoniczną z Zamawiającym. Wykonawca zapewni łączność radiową lub telefoniczną 
pomiędzy poszczególnymi jednostkami odśnieżającymi. Wykonawca wyraża gotowość do 
pracy 24 godziny na dobę. Wykonawca prowadził będzie obserwacje stanów pogody oraz 
DZIENNIK zawierający rejestrację temperatury powietrza i opadów śniegu w ciągu doby, 
mierzonych w odstępach 6-godzinnych.  

12.  Wykonawca w ramach prowadzonej usługi doprowadzi drogi do stanu przejezdności i 
zabezpieczy je przed śliskością do godziny 6.00 rano, kiedy to zwiększa się natężenie 
ruchu na drogach. Prace związane z zimowym utrzymaniem wykonywane będą w dniach, 
w których wymagają tego warunki atmosferyczne (opady śniegu, mróz). O rozpoczęciu  
i zaprzestaniu odśnieżania zadecyduje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.  
O decyzji Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie. Na dzień 
przed prognozowanym atakiem zimy, Wykonawca powinien pozostawać w pełnej 
gotowości do działania, o czym zawiadomi telefonicznie Zamawiającego. W przypadku 
gwałtownego pogorszenia się warunków atmosferycznych Wykonawca może podjąć 
interwencję samodzielnie powiadamiając o powyższym fakcie telefonicznie 
Zamawiającego.  

13. W przypadku wystąpienia szczególnie ciężkich warunków atmosferycznych Zamawiający 
dopuszcza uruchomienie sprzętu ciężkiego – dodatkowego - poza wykazanym przez 
Wykonawcę potencjałem technicznym  w postaci: spycharek o mocy nie mniejszej niż 100 
kM (2 szt.) oraz ładowarek (2 szt.). Uruchomienie powyższego sprzętu będzie możliwe 
jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego co nastąpi w pierwszej kolejności 
telefonicznie, a następnie zostanie potwierdzone w formie pisemnej.   

14. W przypadku bezśnieżnej zimy, Wykonawca zobowiązuje się do pozostania w stanie 
pełnej  gotowości. Po otrzymaniu jednoznacznego polecenia ze strony upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawca rozpoczyna odśnieżanie. Zamawiający,  
w każdej chwili, jeżeli uzna dalszą akcję odśnieżania za zbędną, może zatrzymać pracę 
sprzętu i wezwać Wykonawcę do zaprzestania akcji. Za przepracowany czas pracy (liczbę 
dób, jaka upłynęła od momentu rozpoczęcia akcji odśnieżania) Wykonawca otrzyma 
określone umową wynagrodzenie za prowadzenie akcji czynnej, za czas pozostawania  
w gotowości otrzyma wynagrodzenie za akcję bierną. 

15. Wynagrodzenie  płatne będzie przez Zamawiającego po zakończeniu bieżącego miesiąca, 
na podstawie protokołu odbioru. Protokół odbioru ma być sporządzony jako 
ZESTAWIENIE MIESI ĘCZNE (załącznik nr 3 do umowy). 

16. Cena ryczałtowa za jedną dobę prowadzenia akcji czynnej powinna uwzględniać  
w szczególności: koszt odśnieżania i posypywania wszystkich dróg gminnych, placów  
i parkingów oraz innych obiektów należących i znajdujących się na terenie Gminy 
Pilchowice przy pełnym wykorzystaniu posiadanych środków technicznych, koszt zakupu 
materiału, pracy sprzętu i ludzi. 

17. Cena ryczałtowa za jedną dobę prowadzenia  akcji biernej   powinna obejmować koszt 
tzw. gotowości do działania, patrolowania dróg /placów, parkingów wskazanych przez 
Zamawiającego/ oraz interwencyjnego zwalczania śliskości dróg /placów, parkingów 
wskazanych przez Zamawiającego / (na polecenie Zamawiającego  lub stwierdzonych 
podczas patrolowania). 
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18. Przesyłane do Zamawiającego (najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od każdego 
ostatniego dnia miesiąca) ZESTAWIENIE MIESI ĘCZNE (załącznik nr 3 do umowy) 
obrazować będzie łączną ilość dób w ciągu miesiąca, z podziałem na prowadzenie akcji 
czynnej i akcji biernej, informację  kiedy prowadzone było odśnieżanie oraz godziny 
rozpoczęcia i zakończenia pracy sprzętu, zakresu i rodzaju wykonanych prac (odśnieżanie, 
posypywanie) oraz ilości zużytego materiału.  

19.  Codziennie do godz. 8.00 rano Wykonawca przesyłał będzie za pomocą faksu, maila lub 
dostarczy osobiście do siedziby Zamawiającego - sekretariatu Urzędu Gminy Pilchowice,  
RAPORT O STANIE DRÓG (załącznik nr 4 do umowy) informujący, jakie drogi /place, 
parkingi i inne obiekty gminne/ i o której godzinie zostały odśnieżone w ciągu minionej 
doby, oraz jaki jest aktualny stan nawierzchni dróg /placów, parkingów i innych obiektów 
gminnych/  wchodzących w zakres umowy. Przesyłane raporty będą stanowić podstawę do 
dokonywania wizji w terenie i rozliczania Wykonawcy z wykonanego zadania. Jeżeli 
wynik kontroli przeprowadzonej w terenie (w przypadku intensywnych opadów śniegu - 
po 4 do 8 godzin od ich) potwierdzi, że drogi /place, parkingi i inne obiekty gminne/  
o których mowa w raporcie, nie zostały należycie odśnieżone lub zabezpieczone przed 
śliskością, to Wykonawca zostanie każdorazowo obciążony karą umowną  w wysokości 
10% wartości wynagrodzenia brutto za jedną dobę akcji czynnej określoną w § 6 pkt.1.1 
umowy. Jeżeli po upływie kolejnych czterech godzin od momentu zgłoszenia o dokonanej 
kontroli i naliczeniu kary, nadal droga nie zostanie odśnieżona lub zabezpieczona przed 
śliskością, Wykonawca zostanie obciążony dodatkową karą umowną, w wysokości 20% 
wartości wynagrodzenia brutto za jedną dobę akcji czynnej, określoną w § 6 pkt.1.1 
umowy. W przypadku dalszego braku reakcji ze strony Wykonawcy i braku podjęcia 
działań zapobiegających zagrożeniu (odśnieżanie lub likwidacja śliskości) kara umowną,  
w wysokości 40% wartości wynagrodzenia brutto za jedną dobę akcji czynnej, naliczana 
będzie każdorazowo w odniesieniu do każdych dwóch następnych godzin, które wykażą 
brak reakcji w danym niebezpiecznym miejscu.  

20. Wykonawca we własnym zakresie zapewni odpowiednią ilość soli i piasku, która 
wystarczy na prowadzenie Akcji Zima w ciągu całego sezonu zimowego. Zgodnie  
z Zarządzeniem Wojewody Śląskiego Nr 320/2001 z 14 sierpnia 2001r. ilość użytej soli 
drogowej do posypywania dróg nie może przekroczyć jednorazowo 25-30 g/m2 
powierzchni. Sól drogowa wykorzystywana do posypywania  dróg winna spełniać wymogi 
normy PN-86/C-84081/02. Materiały chemiczne stosowane w ramach Akcji Zima, muszą 
być składowane w odpowiednich, ekologicznych magazynach, nie powodujących 
uciążliwości dla środowiska, a ich wykorzystywanie winno się odbywać zgodnie  
z wymaganiami ochrony środowiska określonymi przepisami prawa.   

21. W pierwszej kolejności Wykonawca odśnieżał będzie i posypywał drogi I TYP zimowego 
utrzymania wraz z pasami włączeń i wyłączeń, skrzyżowania oraz pasy dla relacji 
skrętnych. Obiekty te muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością do 4 godzin 
po ustaniu intensywnych opadów śniegu. Drogi objęte II TYP zimowego utrzymania 
muszą być przejezdne i zabezpieczone przed śliskością do 8 godzin po ustaniu 
intensywnych opadów śniegu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy.   

22. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wydruków z tachometrów poszczególnych 
pojazdów biorących udział w Akcji Zima oraz wydruków GPS, obrazujących drogę 
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przejazdu oraz pracę sprzętu. Powyższe dokumenty Wykonawca przedstawi w ciągu 24 
godzin od momentu wezwania.  

23. W przypadku wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
Wykonawca posypie miejsca newralgiczne takie jak: strome podjazdy, odcinki wlotowe 
dróg podporządkowanych do skrzyżowań z drogami z pierwszeństwem przejazdu, 
przejścia dla pieszych znajdujące się w obrębie skrzyżowań, mieszaniną soli i piasku. 
Kierowca pojazdu płużącego ma obowiązek wozić ze sobą, a  w razie konieczności użyć 
do ręcznego posypywania lub odśnieżania, sprzęt typu: łopata. Odśnieżaniu i posypywaniu 
podlega nie tylko tor ruchu pojazdu, ale w przypadku skrzyżowań, również odcinki dróg 
wlotowych krzyżujących się w ramach jednego skrzyżowania z drogami  
z pierwszeństwem przejazdu, co ma zapobiec powstawaniu zwałów śniegu w miejscach 
skrzyżowań z drogami podporządkowanymi. Drogi wlotowe powinny być odśnieżane na 
odcinku 8 metrów. Odśnieżaniu podlegają również pasy włączeń i wyłączeń, które muszą 
być odśnieżane przez Wykonawcę w ramach odśnieżania drogi, na której się znajdują. 
Powyższe będzie przedmiotem kontroli w terenie, a za zaniedbania w zakresie odśnieżania 
i posypywania ww. odcinków dróg wlotowych i przejść dla pieszych, Wykonawca 
zostanie każdorazowo obciążony karą umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 
brutto za jedną dobę akcji czynnej, określoną w § 6 pkt.1.1 umowy.                      

24. Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszego zapytania ofertowego. 

 
3. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  
 

Miejsce i termin składania ofert:  
Sekretariat Urzędu Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice pok. Nr 4  

lub faxem na numer 032/235-69-38 lub emailem: ug@pilchowice.pl  
 

12.10.2014 r. do godziny 10:00. 
 
4. Opis sposobu obliczenia ceny 
 

1) Cenę oferty należy podać w sposób określony w Formularzu ofertowym.  

2) Wynagrodzenie ryczałtowe za jedną dobę prowadzenia akcji czynnej uwzględnia  
w szczególności: koszt odśnieżania i posypywania wszystkich dróg przy pełnym 
wykorzystaniu posiadanych środków technicznych, koszt zakupu materiału, pracy sprzętu  i 
ludzi oraz podatku VAT. 

3) Wynagrodzenie ryczałtowe za jedną dobę prowadzenia akcji biernej  obejmuje koszt tzw. 
gotowości do działania, działania punktu dyspozytorskiego, patrolowania dróg oraz 
interwencyjnego zwalczania śliskości dróg (na polecenie Zamawiającego  lub stwierdzonych 
podczas patrolowania dróg) i podatku VAT. 

4) Wynagrodzenie ryczałtowe netto za prowadzenie akcji biernej nie może przekraczać 10 
% wynagrodzenia ryczałtowego netto za prowadzenie akcji czynnej. 

5) Wynagrodzenie ustalone w sposób określony w formularzu ofertowym stanowi podstawę 
oceny ofert. 
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6) Wynagrodzenie faktyczne ustalane będzie w oparciu o wynagrodzenia za jedną dobę 
prowadzenia akcji czynnej/biernej pomnożonej przez rzeczywiste ilości dób ich prowadzenia. 

7) Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny 
lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

8) Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie krajowej PLN. 

9) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić 
zgodnie  z obowiązującymi przepisami. 

 
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 
Rodzaje kryteriów : 
cena          –   100 % 
 
Sposób obliczania punktów dla ww. kryterium: 

Cena oferty 

     Będzie wybierana jak najniższa cena. Punktacja za cenę oferty ustalona będzie  
w sposób  następujący : 

  C1                                                         
 C  =  ........  x  100 ( pkt )                  
  C0                                                         
gdzie : 

C1 – najniższa cena oferowana zgodnie z formularzem ofertowym. 
Co – cena oferty badanej 
 
1. oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

Wykonawców w zakresie powyższego kryterium,  
2. oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną 

liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,  
3. za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę 

punktów.  
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do 
pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą: „końcówki poniżej 0,5 
grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”  

 
6. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

stanowi wzór umowy,  
 

Wzór umowy jest przedstawiony jako załącznik nr 1 do niniejszego zapytania 
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7. Termin wykonania zamówienia  
 
Sezon 2015/2016. Termin wykonania przedmiotu umowy: od 01.11.2015 do 30.04.2016r. 
 
8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu  
- odpis z właściwego rejestru o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej,  

- Oświadczenia zamieszczone na formularzu ofertowym  tj.:  
- spełniam warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień publicznych, 
-  zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego 

-  dysponuję sprzętem i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia 
-  dysponuję wiedzą i doświadczeniem pozwalającą na prawidłowe wykonanie 

zadania. 
 

Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał co najmniej następujący sprzęt (własny 
lub wydzierżawiony) niezbędny do wykonania robót tj.: 

- piaskarko-solarki z napędem niezależnym od szybkości jazdy lub piaskarka na nośniku 
samochodowym (piaskarko-solarki lub piaskarki) – co najmniej 1 szt , 

- pługi –  co najmniej 2 szt ( w tym 1 pług o szerokości nie więcej niż 4 m oraz jeden 
pług o szerokości nie więcej niż 2m); 

- pług wirnikowy – 1 szt; 
 

oraz sprzęt dodatkowy: 

- spycharki o mocy nie mniejszej niż 100 kM - 2 szt. 
- ładowarka (1 szt.) 
- koparka (1 szt.). 

Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku dokonana zostanie w oparciu 
o informacje  zawarte w załączonych dokumentach na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 
8. Dodatki 
 
Dodatkami do zapytania ofertowego są: 
 
1) wzór umowy 
2) wzór formularza ofertowego; 
3) wzór oświadczenia  – wykaz sprzętu. 
 
 

Kierownik Referatu Inwestycji 
i Zamówień Publicznych 

 
Joanna Kruczyńska 


