Kowalewo Pom., dn.06.10.2014 r.
GKiM.271.9.2014
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pom.
nr tel. (056)684-10-24, fax. (056)684-10-71

Zapytanie ofertowe
na odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Kowalewo Pom.
w okresie zimowym 2014/2015 r.
1. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
tel. (056) 684 10 24, fax (056) 684 10 71
email:um.kowalewo@wp.pl ,urzad@kowalewopomorskie.pl
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700 – 1500.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Małgorzata Wegner Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
tel. (56) 684 10 24 wewn.66
Agnieszka Szczepanowska - pracownik Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
ul. Św. Mikołaja 5, tel. (056) 684 10 24 wewn. 52.
2. Określenie trybu zamówienia:
Wartość zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) nie przekracza równowartości
kwoty 30 000 euro. Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie
z Zarządzeniem Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 16.04.2014 r.
w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej
w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro.
3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
3.1. Przedmiot zamówienia: odśnieżanie dróg gminnych na terenie poszczególnych
sołectw w gminie Kowalewo Pomorskie. Szczegółowy zakres robót do wykonania
określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 1.
3.2. Ofertę można złożyć na wykonanie usług na terenie niżej wymienionych rejonów:
Rejon 1 – obejmuje teren Sołectw: Pruska Łąka, Wielka Łąka,
Rejon 2 – obejmuje teren Sołectw: Lipienica, Chełmonie, Chełmoniec, Bielsk,
Rejon 3 – obejmuje teren Sołectw: Szychowo, Mariany, Elzanowo,
Rejon 4 – obejmuje teren Sołectw: Wielkie Rychnowo, Borówno, Nowy Dwór,
Rejon 5 – obejmuje teren Sołectw: Mlewo, Mlewiec,
Rejon 6 – obejmuje teren Sołectw: Srebrniki, Sierakowo,
Rejon 7 – obejmuje teren Sołectw: Zapluskowęsy, Kowalewo Pom., Frydrychowo,
Rejon 8 – obejmuje teren Sołectw: Pluskowęsy, Kiełpiny, Piątkowo, Napole.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdy z w/w rejonów
pod warunkiem, że oferent zagwarantuje jedną jednostkę sprzętu odśnieżającego

na odśnieżanie nie więcej niż dwóch rejonów.
3.3. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zgłoszenia sołtysów sołectw
wymienionych w pkt 3.2. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia zapotrzebowania
kilku sołectw z danego rejonu, czas pracy w pierwszej dobie odśnieżania należy
podzielić proporcjonalnie na poszczególne sołectwa. O kolejności odśnieżania dróg
na terenie sołectwa decyduje sołtys mając na uwadze ważność drogi oraz ograniczenie
do minimum zbędnych przejazdów sprzętu odśnieżającego.
3.4. Zamawiający zastrzega, że rozpoczęcie prac w poszczególnych rejonach winno
nastąpić w ciągu 4 godzin od chwili wystąpienia złych warunków atmosferycznych
i zgłoszenia potrzeby odśnieżania przez osobę upoważnioną, o której mowa
w pkt 3.3. Zakończenie prac polegających na odśnieżaniu musi nastąpić nie później
niż w terminie 48 godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania na te prace przez
sołtysa.
3.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części 8.
Informacje dotyczące składania ofert częściowych stanowią załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego.
3.6. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.04.2015 r.
5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych
warunków:
• Wykonawca musi wykazać dysponowanie minimum jedną osobą posiadającą
odpowiednie uprawnienia do kierowania sprzętem odśnieżającym dla każdej jednostki
odśnieżającej,
• Wykonawca powinien wykazać się dysponowaniem co najmniej jedną jednostką sprzętu
odśnieżającego.
Przez sprzęt należy rozumieć: równiarkę, ciągnik gąsienicowy lub kołowy
o mocy powyżej 80 kM, samochód ciężarowy, ładowarkę, koparko - ładowarkę –
wyposażone w pług śnieżny z regulowaną wysokością ustawienia pługa śnieżnego
i skośnym położeniem narzędzia roboczego w stosunku do kierunku jazdy.
Na potwierdzenie powyższego wykonawca musi przedłożyć:
➢ formularz oferty,
➢ wykaz osób które będą wykonywać zamówienie,
➢ wykaz sprzętu.
Z przedstawionych dokumentów musi jednoznacznie wynikać spełnienie powyższych
warunków.
6. Wymagania dotyczące wadium:
6.1. Informacja na temat wadium: po 100 zł (słownie: sto złotych 00/100) za każdy rejon,
którego dotyczy oferta.
6.2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania
na rachunku zamawiającego.
6.3.Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego
BS Kowalewo Pom. 58 9496 0008 0000 1720 2000 0052.
6.4.Dokument potwierdzający wpłatę należy dołączyć do oferty.
7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: o wyborze najkorzystniejszej oferty decydować
będzie:
a) cena – 100%
8. Miejsce i termin składania ofert: w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, Plac
Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, sekretariat (biuro nr 2), do dnia 20.10.2014 r.
do godz. 09:00. Koperta winna być oznaczona: „Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg

gminnych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2014/2015”.
9. Termin związania ofertą: 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
10. Zamawiający powiadomi w formie pisemnej o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Załączniki
1. Załącznik nr 1 projekt umowy
2. Załącznik nr 2 dot. ofert częściowych

A.Szczepanowska

Z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca Pełnomocnik Burmistrza

Załącznik 1 do zapytania ofertowego
(projekt umowy)

UMOWA nr GKiM.272.9.2014
Zawarta w dniu ................................
pomiędzy Gminą Kowalewo Pom. z siedzibą w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 1
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta - Andrzeja Grabowskiego
zwaną dalej „Zamawiającym”, NIP: 5030022196
a ................................................................................................... reprezentowanym
przez: ......................................................................................................
zwaną dalej Wykonawcą, NIP: …......................
§1
1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego Wykonawcy
powierza się wykonanie prac polegających na odśnieżaniu dróg gminnych na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2014/2015.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności w postaci odśnieżania dróg gminnych
na terenie Sołectw (w/g oferty):
- Pruska Łąka, Wielka Łąka – Rejon I (część nr 1)
- Lipienica, Chełmonie, Chełmoniec, Bielsk – Rejon II (część nr 2)
- Szychowo, Mariany, Elzanowo– Rejon III (część nr 3)
- Wielkie Rychnowo, Borówno, Nowy Dwór– Rejon IV (część nr 4)
- Mlewo, Mlewiec – Rejon V (część nr 5)
- Srebrniki, Sierakowo – Rejon VI (część nr 6)
- Zapluskowęsy, Kowalewo Pom., Frydrychowo – Rejon VII (część nr 7)
- Pluskowęsy, Kiełpiny, Piątkowo, Napole – Rejon VIII (część nr 8)
w okresie zimowym sezonu 2014/2015.
3. Umowa obowiązuje w okresie: od dnia podpisania umowy do 15.04.2015 r.
4.Do odśnieżania będzie użyty następujący sprzęt (w/g oferty): ........................................................ .
5. W przypadku awarii sprzętu lub nasilenia prac Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy
sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia zgodnie z umową.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług w wymienionych poniżej rejonach po
następujących cenach za roboczogodzinę.
1.1 Rejon I (część nr 1) - …............... zł/godz. brutto
1.2 Rejon II (część nr 2) - …...............zł/godz. brutto
1.3 Rejon III (część nr 3) - …............. zł/godz. brutto
1.4 Rejon IV (część nr 4) - ................ .zł/godz. brutto
1.5 Rejon V (część nr 5) - ….............. zł/godz. brutto
1.6 Rejon VI (część nr 6) - …............. zł/godz. brutto
1.7 Rejon VII (część nr 7) - ........... ….zł/godz. brutto
1.8 Rejon VIII (część nr 8) - …...........zł/godz. brutto
2.

3.

Cena określona w pkt. 1 obejmuje podatek VAT w wysokości ustawowej oraz inne koszty
obciążające wynagrodzenie (w przypadku osób fizycznych). W cenie zostały uwzględnione
także wszystkie należne zobowiązania, opłaty oraz koszty niezbędne do poniesienia w celu
należytego wykonania zamówienia, w tym koszty związane z dojazdem na miejsce wykonania
zadania.
Zamawiający nie przewiduje odrębnego wynagrodzenia za dojazd do miejsca wykonania

usługi.
§3
1. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia prac w poszczególnych rejonach w ciągu 4 godzin
od chwili wystąpienia złych warunków atmosferycznych i zgłoszenia przez sołtysów wsi
wymienionych w § 1.
2. W przypadku jednoczesnego zgłoszenia zapotrzebowania kilku sołectw z danego rejonu, czas
pracy w pierwszej dobie odśnieżania należy podzielić proporcjonalnie na poszczególne
sołectwa.
3. Zakończenie prac polegających na odśnieżaniu musi nastąpić nie później niż w terminie 48
godzin od chwili zgłoszenia zapotrzebowania na te prace przez sołtysa.
4. O kolejności odśnieżania dróg na terenie sołectwa decyduje sołtys, mając na uwadze ważność
drogi oraz ograniczenie do minimum zbędnych przejazdów sprzętu odśnieżającego.
§4
Do koordynacji działań ze strony Zamawiającego uprawniony jest ................................................... .
§5
W ciągu trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapewnić całodobową możliwość
przekazywania zgłoszeń, o których mowa w § 3 pkt 1.
Zgłoszenia będą przyjmowane pod nr tel. ....................................................................................... lub
bezpośrednio pod adresem: ................................................................................................................. .
§6
1. Podstawą do wystawienia faktury VAT (rachunku) będzie potwierdzenie przez sołtysów
wykonania usługi wraz z podaniem ilości godzin pracy oraz uwag dot. terminowości i jakości
usługi.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury VAT
(rachunku) wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w pkt 1 nie później niż 21 dni od daty
wykonania usługi.
3. Faktury VAT (rachunki) będą wystawiane na:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Pl. Wolności 1
87-410 Kowalewo Pom.
NIP 5030022196
§7
Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w terminie 14 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego
faktury VAT (rachunku) wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w § 6 pkt 1.
§8
1.
2.
3.
4.

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 15,00 zł za każdą godzinę opóźnienia:
a) rozpoczęcia prac w terminie, o którym mowa w § 3 pkt 1
b) zakończenia prac w terminie, o którym mowa w § 3 pkt 3.
Kara będzie potrącona przy zapłacie faktury za usługę, której dotyczy opóźnienie.
W razie poniesienia szkody przy wykonywaniu niniejszej umowy Zamawiający zastrzega
sobie możliwość dochodzenia odszkodowania ponad ustalone kary umowne.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje prac wynikających z umowy, z zastrzeżeniem
§ 3 pkt 3 Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych robót innemu podmiotowi w trybie
wykonania zastępczego. Koszty zleconego wykonania zastępczego obciążają Wykonawcę –
zgodnie z przedłożonymi fakturami i nie podlegają negocjacjom. Koszty te będą potrącone

5.

z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% kosztów poniesionych na usługę odśnieżania
w danym rejonie, zleconą innemu Wykonawcy.
§9

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10
Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu właściwemu sądowi powszechnemu ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 11
Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej za zgodą obydwu stron.
§ 12
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający :

Wykonawca :

GKiM.271.9.2014

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część Nr 1
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2014/2015 – Rejon I
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon I obejmuje drogi gminne
w sołectwach: Pruska Łąka, Wielka Łąka
2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.04.2015 r.
3) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Część Nr 2
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2014/2015 – Rejon II
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon II obejmuje drogi gminne
w sołectwach: Lipienica, Chełmonie, Chełmoniec, Bielsk
2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.04.2015 r.
3) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Część Nr 3
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2014/2015 – Rejon III
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon III obejmuje drogi gminne
w sołectwach: Szychowo, Mariany, Elzanowo
2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.04.2015 r.
3) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Część Nr 4
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2014/2015 – Rejon IV
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon IV obejmuje drogi gminne
w sołectwach: Wielkie Rychnowo, Borówno, Nowy Dwór
2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.04.2015 r.
3) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Część Nr 5
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2014/2015 – Rejon V
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon V obejmuje drogi gminne
w sołectwach:Mlewo, Mlewiec
2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.04.2015 r.
3) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Część Nr 6
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2014/2015 – Rejon VI
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon VI obejmuje drogi gminne

w sołectwach: Srebrniki, Sierakowo
2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.04.2015 r.
3) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Część Nr 7
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2014/2015 – Rejon VII
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon VII obejmuje drogi gminne
w sołectwach: Zapluskowęsy, Kowalewo Pom., Frydrychowo
2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.04.2015 r.
3) Kryteria oceny ofert: najniższa cena
Część Nr 8
Nazwa: Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym 2014/2015 – Rejon VIII
1)Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Rejon VIII obejmuje drogi
gminne
w sołectwach: Pluskowęsy, Kiełpiny, Piątkowo, Napole
2) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.04.2015 r.
3) Kryteria oceny ofert: najniższa cena

GKiM.271.9.2014
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

…............................................
Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENA

Odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy
Kowalewo Pomorskie w okresie zimowym 2014/2015 r.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kowalewo Pomorskie

WYKONAWCA:
Adres
NIP
Regon
Numer telefonu/fax
internet http://
e-mail
OFERTA DOTYCZY REJONU
CENA BRUTTO

Cena brutto 1 roboczogodziny -..........................zł/godz.
Słownie: .......................................

Termin realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy do 15.04.2015 r.

Warunki płatności

14 dni od daty przedłożenia faktury wraz z
potwierdzeniem przez sołtysów wykonania usług

Informacja dot. sprzętu do odśnieżania w załączeniu

............................................
Miejscowość,data

….................................................
(Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
…...................................
(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE

Pełna nazwa wykonawcy/wykonawców …..........................................................................................
Adres wykonawcy ….............................................................................................................................
Numer telefonu, faksu ….......................................................................................................................

Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia
Lp.

Osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia (imię i nazwisko)

Zakres wykonywanych czynności

1
2
3
4
5
6
7
Oświadczamy, że wymienione powyżej osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do
wykonania zamówienia.
…......................................
Miejscowość, data

….....................................................

(Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy )

Uwaga: Dla każdej jednostki odśnieżającej wykonawca musi wykazać dysponowanie minimum jedną osobą
posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania sprzętem odśnieżającym.

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego
…..............................................
(pieczęć wykonawcy)

Wykaz sprzętu

Pełna nazwa wykonawcy …...................................................................................................................
Adres wykonawcy ….............................................................................................................................
Numer telefonu, faksu............................................................................................................................

Wykaz niezbędnego sprzętu do wykonania podmiotowego zamówienia
Lp.

Rodzaj sprzętu

Parametry techniczne

1
2
3
4
5

…............................................
Miejscowość,data

…..........................................................
(Podpis osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy )

