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Znak sprawy: RGK.271.17 .2021

Mochowo, dnia 23.11.2021 t.

Zapytanie ofertowe

I. Zamawiaiący: Gmina Mochowo
Adres do korespondencji: Mochowo, ul. Sierpecka2,09 - 214 Mochowo
tel. QĄ27633 33, e-mail: gmina@mochowo.pl
REGON 61101577 3, NIP 77 6161507 8

zaprasza do złożenia ofert cenowych na
zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zima2O21/2022naterenie gminy Mochowo

II. Opis przedmiotu zamówienia
1,. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym ukzymaniu dróg

gminnych na terenie gminy Mochowo w sezonie zima2027/2022.
Zamawiający podzielił zamówienie na 6 następujących zadań- części:
Zad,anie nr 1 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Gozd,y,
Adamowo, Kapuśniki, Kokoszczyn, Śniechy.
Zadanie nt 2 - obejmuje odśniezanie dróg gminnych w następująrych miejscowościach; Ligowo,
Ligówko, Osiek, Rokicie, Florencja.
Zadanie nr 3 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Malanowo
Stare, Malanowo Nowe, Malanówko, Choczeń, Dobaczewo, Grabówiec,
Zadanie nt 4 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Zglenice
Duże, Zglenice Małe,Zglenice Budy, Romatowo, Żuki,Żółtowo,Żutawin, Myszki, żabiki.
Zadanie nr 5 - obejmuje odśniezanie dróg gminnych w następująrych miejscowościach: Mochowo,
Mochowo Parcele, Mochowo Nowe, Dobrzenice Duże, Dobrzenice Małe, Zalszył Sulkowo Rzecztte,
Sulkowo Bariany, Zurawinek.
Zad,anie nr 6 - obejmuje odśnieżanie dróg gminnych w następujących miejscowościach: Bożewo,
BoŻewo Nowe, Grodnia, Łukoszyno Biki, Łukoszył Bendorzył Cieślin, Lisice Nowe, Obręb.

Zimowe utrzymanie dróg gmirrnych polegać będzie na utrzymaniu ich ptzejezdności. Utrzymanie
Przejezdności dróg odbywać się będzie poplzez sukcesyrł,ne wykonywanie na drogach gminnych
następuj ący ch zabie gów :

odśnieżanie jezdni (usuwaniu śniegu) na całej szerokości (przejazd tam i z powrotem),
likwidacja zator 6w śnieżnych (zasp),

- atrzYmywanie stałej gotowości do wykonania usfugi od chwili podpisania umowy (operatorzy
sprzęfu muszą być wyposazeni w telefony komórkowe).

WYkonawca wryjeżdża odśnieżać drogi gmirrne na wytaźne polecenie (telefoniczne lub ustne
zgloszenie) Wóita Gminy lub pracownika Zamawiającego odpowiedzialnego za atrzymanie dróg
gminnych w czasie do 1 godz. od jego otrzymania, Czas odśnie żania zaczyna się Liczyć od momenfu
dojazdu do miejsca wskazanego pr zez Zamawiającego,
Drogi Powinny być odśnieżane w miarę mozliwości i usytuowania terenu na maksymalną szerokość
drogi (nie mniejszą niż 3,0 m).
Zamawiający \Mymaga posiadania zarejestrowanego sprzęfu (zgodnie zptawemo ruchu drogowym)
PrzYstosowanego do odśnieżania dróg z aktualnym przeglądem technicznym i ubezpieczeniem
w zakresie OC. Wszystkie pojazdy uzywane do wykonywania prac ptzy odśniezaniu powinny być
w}Posazone w ostrzegawczy sygnał świetlny bĘskowy barwy żóltq, zgodnie z ustawa Prawo o
ruchu drogowyrn.
W celu ewidencji świadczonych usług Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia karĘ pracy
sPrzęfu zawierającej datę i godztnę tozpoczęcia otaz zakończenia odśnieżaŃa potwierdzonej przez
sołĘsa danego sołectwa lub radnego i dostarczenia jej wtaz z fakturą do Zamawiającego. Wzór karty



czasu pracy zawiera Załącznik Nr 1 do umolvy. Cena za odśnieżanie liczona będzie w godzinach

efekfinego czasu pracy sprzębs, ptzy odśniezaniu (bez czasu naprawy i przestojów). Rozliczenie

z Wykonawcą za wykonanie pracy moze się odbywać fakturami lub rachunkami częściowymi

wystawionymi nie częściejnźtaz w miesiącu.

Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie usług w jednym lub w kilku wyżej wymienionych

zadaniach pod warunkiem, że Wykonawca zagwaranb,Ąe, co najmniej jedną jednostkę sprzętu

odśnieżającego na odśnieżanie nie więcej nż jednego zadania oraz min, jedną osobę uprawnioną do

kierowania przedmiotową jednostk ą odśnieżającą w jednym zadaniu.

Oprócz czynności podstawowycĘ o których mowa povrryżej, do obowiązków WykonawcY naleŻy

także niezwłoczne przekazywańe (ru pośrednictwem osób obsfugujących sprzęt) osobom

upowaznionlrm ze strony Zamawiającego informacji o: akfualnym stanie ptzejezdności dróg, czasie

tozpoczęcia i zakończenia wykonywania usługi na poszcze1ólnych odcinkach dróg, zagrozeniach

spowodowanych warunkami atmosferycznymi i innych zdarzeniachzauważonych na drodze.

Wielkość zamówienia uzależńonabędzieod panująrych warunków atmosferycznych.

2. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 30.04.2022ł.

3. Wzór umowy stanowi ZałącznikNr 3 do zapytania ofertowego.

4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

5. Bieg terminu związaŃaofertą rozpoczynasięwraz z upĘwem terminy składania ofert.

III. Warunki udziala w postępowaniu
1,, Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem

niniejszego postępowania.
2, Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznymi Warunek ten zostanie

spehriony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: co najmniej jedną jednostką sprzęfu

odśnieżającego pIzeznaczoną do odśniezania w ramach jednego zadańa - przez jednostĘ sPrzęfu

odśnieżającego rozumie się: ciągnik ro7niczy lub samochód ciężarowy o napędzie min. na dwie osie

(4x4) jednocześnie wyposażone lM pług śniezny o szerokości roboczej co najmniej 3,0 m z regulowaną

wysokością ustawienia pługa śńeżnego i skośnym połozeniem narzędzia roboczego w stosunku do

kierunku jazdy.

IV. DokumenĘ iakie Wykonawca powinien załączyć do oferĘ:
,1,, Zamawiający wymag1 abykażdaoferta zawierała minimum następujące dokumenty:

1) wypehriony i podpisany przez Wykona]Mcę formularz ofertowy wg zalączonego wzoru

formularza ofertowego - Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego,

2) wykaz narzędzi i lrządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usfug w celu rcakzaĄi

zamówienia - Zalącznik Nr 2 do zapytania ofertowego,

3) pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli Ńe wynika to bezpośrednio
z z ałączonych dokumentów.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazyw ania oświadczeń i dokumentów.

'l,. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia otaz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą

przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
2. Zamawiający podkreśla, że w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców nie

przewiduje udzielania odpowiedzi na pytania doĘczące postępowania o udzielenie zamówienia

zadawane drogą telefoniczną.

VI. Osoby po stronie Zamawiaiącego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień doĘczących

postępowania są Paweł Puchalski i Ewa Kopycińska - te|.242763333.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych.warunków udzielenia

zamówienia w godzinach pracy, tj.: poniedziałek, środa - piątek od 7:00 do 15:00 we wtorek od 8:00

J.

ĄJ.



do 16:00.

VII. Opis sposobu ptzygotowania oferĘ cenowei
1, Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie amieszczając na niej nazwę i adres

zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na Zimowe utrzymanie dróg
gminnych w sezonie zima 2021,/2022 na terenie gminy Mochowo. Nie otwierać ptzed dniem
08,12.2021, t., godz. 12:00.

3, Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularze stanowiące załączniki
do niniejsze go zaptoszeńa.

4. Oferta nie może zawietać zmian ani uzupeŁrień z v,ry,lątkiem Ęch, które wynikają z instrukcji
wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekĘ błędów popehrionych przez
Wykonawcę. W tym ptzypadkll, dokonane korekty muszą być parafowane ptzez osobę lub osoby
uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.

5. DokumenĘ, których żąda Zamawiający, muszą być ptzedstawione w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z orygtrnałeu:. ptzez osobę lub osoby uprawnione do
występowania w imieniu Wykonawcy.

6. Wszelkie koszĘ związane zprzygotowaniem oferĘ ponosi Wykonawca.
7. Wykonawca może wprowadzić zriany lub wycofać zŁożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający

otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upĘrwem terminu
składania ofert. Wykona\Mca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści
oferĘ po upĘrwie terminu składania ofert.

8. Złożona oferta obejmuje całość/część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na kilka części,w
takim przypadku musi dysponować odpowiednią ilością sprzęfu.

9. Zamawiający może podjąć decyzję w sprawie uniewaznienia postępowania o udzielenie zamówienia
bez podania przyczqy.

VIII. Miejsce składania ofert
1, Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Utząd Gminy w Mochowie, Mochowo,

ul. SierpeckaZ,09 - 214 Mochowo/ w terminie do dnia 08.12.2021,t., godz.12:00,
2. Zatetmjnzłożeńa oferĘ przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty doZamawiającego,
3. Zamawiający nie przewiduje publicznej sesji otwarcia ofert.

IX. Opis sposobu obliczania ceny i warunki płatności
1,. Na załączonym formularzu ofertowym, nalezy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie

przedmiofu zamówienia,
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
4. Wszelkie tozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złoĘch polskich.
5. W przypadku, gdy w czasie trwania umowy następują zmiany poziomu ceny oleju opałowego na

rynku polskim (niezależnie od Wykonawcy), cena podana w ofercie będzie podlegała indeksacji
automatycznie - według ceny hurtowej producenta paliw umieszczonejna stronie internetowej.

6. Zamawiający nie przewiduje udzielaŃa zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Należność płatna będzie po zakończeńu realżacji zadania (nie częściej ńż raz w miesiącu po

potwierdzeniu wykonania określonej ilości godzin pracy sprzętu z dokumentami rozliczeniowymi),
dekenarńł* pretekełarnege edbierr*; przekazarńu niezbędnej dekr*menta9i przelewem na konto
Wykonawcy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania ptzez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
fakfury/raehł*nł<ł*. Szczegółowe zasady łvypłaty wynagrodzenia zostaĘ przedstawione w Projekcie
Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego,

10.

8.



X. opis kryteriów wyboru oferty, wtaz zpodaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. ZamawiĄący wybiera najkorzystniej szą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie

podlegających odrzuceniu.
ż. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów:

Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)

1 Cena 100

SUMA 100

3. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc Po Przecinku.

4. punkty ptzyznanew poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.

5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największąliczbę Punktów.

6. }eżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszĄ z uwagi nato, że dwie lub więcej ofert Przedstawia

taki sam bilans ceny lub koszfu i innych kryteriów oceny ofett, Zamawiająry sPoŚród Ęch ofert

wybiera ofeftę z najńższąceną lub najniższym kosztem, a jeżelt zostaĘ złożone ofertY o takiej samej

cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy zlożylt te ofertY, do złoŻeńa w

terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów v,rYŻszYch ŃŻ

zaoferowan e w zlożonych ofertach.

8. W przypadku nie złożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takĘ samej

najniżej cenie lub o takim samym najnższym koszcie, albo odrzucenia wszystkich ofert

dodatkowych, ZamawiĄący kończy postępowanie w całości bez łvyboru żadnej oferty,
g. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących

treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji dotycząqch złożonej oferĘ oraz

dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

XI. Warunki wykluczenia
1. Z postępowania wykluczasię:

1) Wykonawcę, który nie wykazał spehrienie warunków udziału w postępowaniu,

. 2) Wykonawcę, który w sposób zawiniony powaznie naruszył obowiązki zawodowe, co podwaza

jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest

w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,

3) Wykonawcę, który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie łvykonał
wcześńejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawattą z Zamawtającym/ co

doprowadziło do rozwiązaŃa umowy |ub zasądzenia odszkodowania.
2. Z udzielenia zamówienia będą wykluczeni oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo

z osobami upowaznionymi przez Zamawiającego do zaciągańa zobowiązań finansowych lub
z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego cąmności związane z ptzygotowaniem

i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy polegającej w szczególności na:

1) uczestrriczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,

2) posiadaniu co najmnĘ 1,0oń udziałów lub akcji,

3) pehrienie funkcji członka organu nadzorczegolub zaruądzającego, prokurenta, pehromocnika,

4) pozostawanie w związka małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostei pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku pral^/nym lub faktycznym, ze moze to

badzić uzasadnione wąĘliwości co do bezstronności tych osób.

x. odrzucenie ofert
1. Oferta podlega odrzuceniu, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona ptzez wykonawcę niespeŁriającego warunków udziahr w postępowaniu



określonych w zapytaniu ofertowym, lub
3) zostala zlożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym,

2. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu, gdy:
1) zawieta cenę lub kosztwyższe niż w złożonej ofercie lub
2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego

w wezwaniu do złożenia tych ofert.

XI. Informacje o formalnościach
1,. Niezwłocznie po wyborze najkotzystniĄszej oferĘ, Zamawiający zawiadomi wszystkich

Wykonawców,któtzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawtze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazańl zawiadomienia

owyborze Wykonawcy, ale nie późŃejnż w terminie związania ofertą.

3. Zamawiającv przewiduje dokonanie w umowie zmian w niej zawarĘch.
4. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca ptzedłoży:

1)

2)

5. |eżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umołĘ// Zamawiający

wbierze kolejną ofertę najkorzysbrĘszą spośtód złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny.

6.

7, Klauzula informaryjna z art.13 RODO:
Zgodńe z aft. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzeńa Parlamenfu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679

z dnia 27 kwietrtia 201,6 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyvly 95/a6/WE
(ogólne tozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO"
informuję, że;

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwatzanych w lJtzędzie Gminy
w Mochowie jest Wójt Gminy Mochowo z siedzibą w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09 - ż14
Mochowo,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie
dróg gminnych w sezonie zima 2O2-1,/2022 na terenie gminy Mochowo, prowadzonym zgodnie
z Regulaminem udzielania zamówień publicznycĘ

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania,

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane ptzez caĘ czas trwania umov/y i okresu
gwarancji i rękojmi;

5) w odniesieniu do PanifPana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomaĘzowany/ stosowanie do art.22 RODO;

6) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doĘczących;
na podstawie art.'1,6 RODO pra\Mo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1
na podstawie art. 18 RODO pra\Mo żądaŃa od administratora ograniczenia przetwatzańa
danych osobowych z zastrzeżeńemprzypadków, o których mowa w art.18 ust.2 RODO2

- plawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że ptzetwarzaŃe danych osobowych PanifPana doĘczących narusza przepisy
RODO;

lskorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyrriku postępowaniao udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników
2prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieŃu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby hzycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważnewzgJędy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego



7) nie przyshrguje Pani/Panu:
w zwĄzkaz art.17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO pla\Mo do usunięcia danych osobowych;

plawo do ptzenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzańa danych osobowycĘ

gdyżpodstawą plałvnąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust. 1lit. c

RoDo.

Załączńki:
1,. Formularz ofertowy
2. Wykazsprzęfu
3. Projektumowy
L

ZATWIERDZIŁ:


