
 

GZK.MK.230.09.2021              

Łąck, dn. 09 listopada 2021 r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku zaprasza do przedstawienia oferty 

cenowej w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty, o której mowa  

w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), w celu wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację 

zamówienia pn.: „Odśnieżanie dróg gminnych, chodników i ścieżek rowerowych  

w sezonie zimowym 2021/2022”. 

 

I. Oznaczenie Zamawiającego: 

Gmina Łąck – Gminny Zakład Komunalny w Łącku 

reprezentowany przez Kingę Tomasik – Kierownika 

Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku  

ul. Brzozowa 1, 09-520 Łąck 

NIP: 774-29-35-675 

tel.: /24/ 261 43 79 

e-mail: biuro@gzklack.pl 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) przedmiotem zamówienia jest: „Odśnieżanie dróg gminnych, chodników i ścieżek 

rowerowych w sezonie zimowym 2021/2022”; 

2) przedmiot zamówienia obejmuje: odpłużanie śniegu i błota pośniegowego  

z nawierzchni dróg gminnych zgodnie z rejonizacją – stanowiącą załącznik nr 1  

oraz wykazem ścieżek rowerowych i chodników – określonych w załączniku nr 2; 

3) zgarnięty z drogi, ścieżki rowerowej bądź chodnika śnieg, nie może zalegać  

na wyjazdach z posesji, przejściach dla pieszych; 

4) odpłużenie nawierzchni ścieżek rowerowych i chodników należy wykonać w sposób 

mechaniczny. Fragmenty niedostępne dla sprzętu mechanicznego należy odśnieżać 
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metodą ręczną. Zamawiający zakłada, iż wykonanie robót w sposób ręczny dotyczyć 

będzie 2 % całej powierzchni przewidzianej do odśnieżania. 

 

2.1. W trakcie realizacji usługi, Wykonawca winien zachować środki ostrożności z uwagi na:  

1) ruch pojazdów na drogach; 

2) niebezpieczeństwo wtargnięcia na chodnik lub ścieżkę rowerową osób pieszych; 

3) poruszających się po ścieżkach rowerowych rowerzystów; 

4) utrudnienia spowodowane znajdującymi się przy skrajniach ścieżek przeszkodami jak 

np.: słupki oznakowania drogowego, słupy oświetleniowe, tablice reklamowe. 

 

3. Sposób realizacji usługi: 

1) Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać usługę z należytą starannością  

i zaangażować do tego celu sprzęt w ilościach i parametrach gwarantujących terminowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia.  Sprzęt wykorzystywany do realizacji zamówienia 

musi spełniać wymogi określone w przepisach prawa o ruchu drogowym, w tym 

posiadać stosowne oznakowanie;  

2) Wykonawca do realizacji zamówienia zobowiązany jest skierować osoby posiadające 

wymagane prawem kwalifikacje;  

3) Wykonawca przystępując do postępowania deklaruje pełną dyspozycyjność osób  

i sprzętu o każdej porze, bez względu na dni wolne od pracy oraz święta, w tym również 

prowadzenia prac w godzinach nocnych; 

4) konstrukcja zawieszenia pługu powinna umożliwiać zmianę kierunku odkładania 

śniegu w trakcie odpłużania;  

5) krawędź robocza lemiesza pługa winna być wykonana z materiału nierysującego 

nawierzchni; 

6) operatorzy sprzętu winni być wyposażeni w środki łączności bezprzewodowej, 

umożliwiające kontakt z biurem Zamawiającego; 

7) Wykonawca będzie zobowiązany przystąpić do wykonania usługi, w czasie określonym 

w ofercie (kryterium oceny ofert), jednak nie dłużej niż do 6 godzin  

od telefonicznej dyspozycji Zamawiającego; 



 

8) Zamawiający wymaga, aby po przystąpieniu do prac w wymaganym czasie reakcji, 

prace te były realizowane w sposób ciągły, aż do chwili zakończenia zleconego zakresu; 

9) realizację usługi należy wykonać zgodnie z zaleceniami Zamawiającego; 

10) Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo informować telefonicznie 

Zamawiającego o wykonaniu usługi niezwłocznie po jej zakończeniu; 

11) Wykonawca zobowiązany będzie rozliczyć pracę sprzętu liczoną w godzinach  

od momentu dojazdu do danej miejscowości oraz do czasu zakończenia pracy  

w ostatniej z „utrzymywanych” miejscowości z odliczeniem czasu postoju sprzętu. 

Przejazdy pomiędzy miejscowościami należy rozliczyć, jako czas pracy wg stawki  

za 1 roboczogodzinę pracy sprzętu. Dojazd i powrót sprzętu należy wkalkulować  

w koszt roboczogodziny zgodnie ze złożoną ofertą i nie może on być zaliczany  

do czasu pracy sprzętu; 

12) szacowana ilość roboczogodzin do wykonania w ramach realizacji całego przedmiotu 

zamówienia (dla wszystkich części), wyliczona na podstawie zimowego utrzymania 

dróg 2020/2021 wynosi: 100 roboczogodzin. 

13) Zamawiający informuje, że określona w pkt 12) ilość roboczogodzin jest ilością 

przewidywaną (szacunkową) niewiążącą dla Zamawiającego i może ulec zmianie,  

co nie może stanowić zmiany umowy. Rzeczywista ilość roboczogodzin będzie 

wynikać z bieżących potrzeb Zamawiającego. 

14) Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić rejestr przebiegu usługi sporządzony 

według wzoru określonego w załączniku nr 3 do projektu umowy. Rejestr należy 

sporządzać za każdy miesiąc realizacji usługi. Wykonawca będzie posiadał uprawnienie 

do wystawienia faktury po zaakceptowaniu przez przedstawiciela Zamawiającego 

miesięcznego rejestru potwierdzającego wykonanie usługi; 

15) Wykonawca będzie ponosić odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za skutki 

zdarzeń wynikających z realizacji umowy niezależnie od odpowiedzialności wobec 

Zamawiającego; 

16) Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania usługi  

i dostosowania się do trudnych warunków realizacji usługi z uwagi na konieczność ich 

realizacji przy odbywającym się ruchu. 

 



 

4. Termin wykonania umowy: 

Od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2022 r. 

 

5. Kryterium wyboru oferty: 

1) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; 

2) przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował  

się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniom oraz w następujący 

sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: 

L.p. Opis kryterium oceny Znaczenie (%) i punktowe 

1 Cena (C) 80%/80 pkt 

2 Czas reakcji (Cr) 20%/20 pkt 

3 RAZEM 100%/100 pkt 

 

3) oferty będą oceniane w metodą punktową w skali 100-punktowej; 

4) sposób oceniania ofert: 

a) w kryterium cena (C) – najwyższą liczbę punktów (max. 80) otrzyma oferta tego 

Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę jednostkową brutto  

za 1 roboczogodzinę dla danej części zamówienia, a każda następna oferta odpowiednio 

mniej, zgodnie ze wzorem: 

C = (Cn / Co) x 80 

gdzie, 

C – liczba punktów otrzymanych w kryterium cena; 

Cn – najniższa oferowana cena jednostkowa brutto za 1 roboczogodzinę spośród wszystkich 

złożonych ofert; 

Co – oferowana cena jednostkowa brutto za 1 roboczogodzinę ocenianej oferty 

 

Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu 

ofertowym oraz w projekcie umowy, w kryterium „Cena” powinien ująć wszelkie koszty 

niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia  

oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez 

Wykonawcę. 



 

 

b) w kryterium czas reakcji (Cr) – rozpatrywany będzie zadeklarowany przez 

Wykonawcę w formularzu ofertowym czas reakcji rozpoczęcia wykonywania przez 

Wykonawcę usługi odśnieżania dróg gminnych i/lub chodników i ścieżek rowerowych. 

Czas reakcji liczony jest od otrzymania od Zamawiającego telefonicznej dyspozycji 

rozpoczęcia wykonania usługi. Najdłuższy możliwy czas reakcji wynosi  

6 godzin. Zgodnie z poniższym schematem Wykonawca może zaproponować czas 

reakcji w jednym z poniżej podanych wariantów 

0 punktów – czas reakcji powyżej 4 godzin, jednak nie dłużej niż do 6 godzin liczonych  

od otrzymania od Zamawiającego telefonicznej dyspozycji rozpoczęcia wykonania usługi. 

10 punktów – czas reakcji powyżej 3 godzin, jednak nie dłużej niż do 4 godzin liczonych  

od otrzymania od Zamawiającego telefonicznej dyspozycji rozpoczęcia wykonania usługi. 

20 punktów – czas reakcji do 3 godzin liczonych od otrzymania od Zamawiającego 

telefonicznej dyspozycji rozpoczęcia wykonania usługi. 

 

W celu otrzymania punktów w powyższym kryterium Wykonawca zobowiązany jest w pkt II  

ppkt 1 – ppkt 5 formularza ofertowego zaznaczyć odpowiednie pole. W przypadku niezaznaczenia 

żadnego wariantu lub zaznaczenia więcej niż jednego wariantu, Zamawiający przyjmie, że czas 

reakcji wyniesie powyżej 4 godzin, jednak nie dłużej niż do 6 godzin liczonych od otrzymania  

od Zamawiającego telefonicznej dyspozycji rozpoczęcia wykonania usługi i w tym kryterium oferta 

Wykonawcy otrzyma 0 pkt. 

 

5) ocena punktowa ofert będzie liczbą wynikającą z sumowania ilości punktów, jakie 

otrzyma oferta za poszczególne kryteria tj.: 

Op = C + Cr 

gdzie, 

Op – ocena punktowa ofert wynikająca z sumowania ilości punktów, jakie otrzyma oferta  

za poszczególne kryteria; 

C – liczba punktów otrzymana w kryterium cena (max. 80 pkt); 

Cr – liczba punktów otrzymana w kryterium „czas reakcji” (max. 20 pkt). 



 

 

6) najkorzystniejszą spośród złożonych ofert będzie oferta z największą ilością punktów 

przyznaną w ramach kryteriów, o których mowa powyżej; 

7) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników oceny oferty do dwóch miejsc  

po przecinku. Gdyby wyniki oceny dwóch lub większej liczby ofert okazały się takie 

same, Zamawiający nie zastosuje zaokrągleń, chyba, że działanie takie nie będzie mogło 

przynieść zróżnicowania wyników. 

 

6. Miejsce i termin składania ofert: 

1) ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania  

w terminie do dnia 17 listopada 2021 r. w jednej z następujących form: 

a) elektronicznej, na adres: biuro@gzklack.pl. W tytule wiadomości należy zawrzeć 

numer postępowania: GZK.MK.230.09.2021 wraz z dopiskiem „oferta” oraz 

numerem części, której oferta dotyczy; 

b) papierowej, adres do wysyłki: Gminny Zakład Komunalny w Łącku ul. Brzozowa 

1, 09-520 Łąck. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej numerem 

postępowania: GZK.MK.230.09.2021 wraz z dopiskiem „oferta” oraz numerem 

części, której oferta dotyczy; 

2) oferty składane po terminie nie będą rozpatrywane. 

 

7. Pozostałe informacje: 

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązuje  

się do zawarcia umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny 

na każdy etapie postępowania. 

 

8. Dane osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: 

Imię i nazwisko: Małgorzata Kowalska; 

tel.: /24/ 261-41-31; 
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e-mail: m.kowalska@gzklack.pl. 

 

9. Załączniki: 

1) wykaz dróg gminnych (rejony); 

2) wykaz ścieżek rowerowych i chodników; 

3) projekt umowy; 

4) formularz ofertowy. 

 

Zatwierdzam: 

Kierownik Gminnego 

Zakładu Komunalnego 

w Łącku 
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