
Urzad Miejski w Siedliszczu
ul, Szpitalna 15A. 22-130 SiedliszczeTel./fax 82 569 ̂2^02
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Siedliszcze dnia, 17 listopada 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

PostQpowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo

zamowieh publicznych (Dz.U. z2019r. poz. 2019zp6zn. zm.) oraz na podstawie Zarzqdzenia Nr 3/2021

Burmistrza Siedliszcza z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania

zamowien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej kwoty 130 000,00 zlotych.

Zamawiaiacy:

Gmina Siedliszcze

ul. Szpitalna ISA

22-130 Siedliszcze

/. Przedmiot zamdwienia:

1. Przedmiot zamdwienia obejmuje swiadczenie ustug zimowego utrzymania drdg w sezonach

2022/2023, 2023/2024, 2024/2025.

2. Zamdwienie zostato podzielone na 3 cz^ki (zwane w dalszej cz^ki zapytania rejonami).

Granice rejondw zostaly okreslone w zatqczniku nr 2.

3. Szczegdtowe wymagania:

a) Odsniezanie obejmuje drogi gminne wskazane w rejonach. Zamawiajqcy dopuszcza

mozliwosc rozszerzenia wskazanych w rejonach drdg rejondw o kolejne drogi w granicach

danego rejonu,

b) Odsniezanie drdg b^dzie przeprowadzanie przez Wykonawc^ w miar^ potrzeb

i panuj^cych warunkdw atmosferycznych kazdorazowo oraz na kazdorazowe zgfoszenie

takiej potrzeby przez Zamawiajqcego. Ustuga odsniezanie w razie wystqpienia takiej

koniecznosci b^dzie swiadczona przez WykonawcQ rdwniez w godzinach nocnych, dni

wolne od pracy i swi^ta,

c) Odsniezanie b^dzie wykonywane wedtug standardu V (piqtego) i VI (szdstego)

okreslonego w zarz^dzeniu nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

25 pazdziernika 1994 r. w sprawie zasad odsniezania i usuwania gotoledzi na drogach

publicznych oraz zarzqdzenia Burmistrza Siedliszcza nr 40/2022 z dnia 14 listopada 2022

w sprawie standarddw zimowego utrzymania drdg gminnych na terenie Gminy Siedliszcze

oraz sposobu ich odsniezania w sezonie zimowym.

4. Swiadczqc uslugi zimowego utrzymania drdg Wykonawca zobowiqzany jest do:

a) Przyst^pienia do prowadzenia akcji zimowej po ustaniu opaddw sniegu w ciqgu jednej

godziny od ustania opaddw na zgtoszenie Zamawiajqcego (wyjqtkowo Zamawiajqcy

dopuszcza 1,5 godziny w przypadku wyst^powania temperatury ponizej 15 st. C w celu

umozliwienia rozgrzania silnika i olejdw hydraulicznych w sprz^cie),

b) usuwania sniegu z drdg ptugiem przez zgarni^cie pokrywy snieznej na cafej szerokosci

i dtugosci. Zgarni^ty snieg nie moze uniemozliwiac lub utrudniac ruchu pojazddw

szczegdinie na skrzyzowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych

i miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych.
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c) w szczegolnie trudnych warunkach atmosferycznych nalezy odsniezyc w pierwszej

kolejnosci jeden pas ruchu, wykonujqc tzw. mijanki w zasi^gu widocznosci (ok. 200-300m),

d) uzywania sprz^tu w petni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprz^tu Wykonawca

zobowiqzany jest do podstawienia sprz^tu zast^pczego,

e) wyposazenia operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu drog (rowniez

w godzinach nocnych, w dni wolne od pracy i swi^ta, jesli zajdzie taka koniecznosc)

wtelefon komorkowy umozliwiajqcy bezposredni kontakt z przedstawicielem

Zamawiajqcego,

f) stosowania wytqcznie pojazdow i maszyn drogowych posiadajqcych dopuszczenie do

ruchu na drogach publicznych i wyposazonych w ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy

barwy zottej zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r.

w sprawie rejestracji i oznakowania pojazdow (Dz. U. 2007 r. Nr 186, poz.1322 ze zm.),

g) post^powania w czasie wykonywania prac zleconych przez Zamawiajqcego w sposob

obejmujqcy zachowanie szczegolnych zasad bezpieczehstwa i przestrzeganie przepisow

ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o drogach publicznych,

h) na okres realizacji zamowienia Wykonawca powinien zawrzec odpowiedniq umow^

ubezpieczeniowq od odpowiedzialnoki cywilnej tytutu szkod, ktore mogq zaistniec

w zwiqzku z prowadzon^ ustug^ odsniezania drog,

1) posiadania minimum jednej jednostki sprz^tu do odsniezania. Po przez jednostkQ sprz^tu

do odsniezania Zamawiajqcy ma na mysli zestaw sktadaj^cy si^ z:

i. ciqgnik rolniczy z nap^dem 4x4 lub koparko - tadowarkq z napQdem 4x4 lub maszyna

drogowa (np. rowniarka) z nap^dem 4x4 lub samochod ciQzarowy z nap^dem 4x4,

ii. plug wirnikowy lub plug skosny lub plug czotowy o szerokosci roboczej minimum

2,50 m.

UWAGA:

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo komisyjnej weryfikacji sprzqtu wskazanego w ofercie w ciqgu 2 dni

roboczych od dnia otwarcia ofert. Wykazany w ofercie sprz^t powinien znajdowac si^ w siedzibie

wykonawcy przygotowany do weryfikacji. W przypadku podania nieprawidtowych danych lub

parametrdw skutkowac to moze odrzuceniem oferty.

II. Termin wykonania przedmiotu zamowienia

do 30 kwietnia 2025 r.

III. WymaQania wobec Wykonawcow ubieqaipcych sie o udzielenie zamowienia:

O udzielenie zamowienia mogq ubiegac si^ Wykonawcy, ktorzy nie podlegaj^ wykluczeniu.

Ocena spefnienia wyzej opisanego warunku udziatu w post^powaniu zweryfikowana b^dzie w oparciu

o ztozone przez Wykonawcy w niniejszym postQpowaniu oswiadczenie w formularzu ofertowym.

Ocena spetnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formutq „spetnia-nie spetnia".

Zamawiajqcy dopuszcza sktadania ofert cz^sciowych z zastrzezeniem, ze Wykonawca moze ztozyc

ofertQ tyiko na jedn^ wybran^ czesc.

IV. Kryteria oceny ofert i wyboru Wykonawcy:

Zamowienie zostanie udzielone Wykonawcy, ktory spetni wszystkie warunki udziatu

w post^powaniu oraz zaproponuje najlepszq oferty zgodnie z n/w kryterium.

Kryterium oceny stanowi:
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•  Cena-80%(C)
•  llosc oferowanych jednostek sprzQtowych - 20% (J)

Sposob liczenia punktow w kryterium „Cena", maksymalna liczba punktow - ICQ (ocenie b^dzie
podlegata cena netto)

najnizsza oferowana cena
Cena ;—; ^— x 100 pkt.x 80%

cena ojerty badanej
Okreslenie ilosci przyznawanych punktow w kryterium ilosci jednostek sprz^towych (J):

- w przypadku zaoferowania minimalnej iloki tj. jednej jednostki, Wykonawca otrzyma zero (0)
punktow,

- w przypadku zaoferowania 2 jednostek Wykonawca otrzyma dziesi^c (10) punktow,
-  przypadku zaoferowania 3 i wi^cej jednostek Wykonawca otrzyma dwadziekia (20) punktow.

Za najkorzystniejszq ofertQ w danej cz^sci zamowienia zostanie uznana oferta, ktora otrzyma
najwi^kszq ilosc punktow (0) obliczonq na podstawie wzoru:

0 = C+J

gdzie:

O - tqczna ilosc punktow oferty ocenianej,

C - liczba punktow uzyskanych w kryterium „Cena"

J - liczba punktow uzyskanych w kryterium „llosc oferowanych jednostek sprz^towych"

V. Opis przvQOtowanie oferty

Oferty nalezy ztozyc w formie pisemnej na Formularzu ofertowym stanowiqcym zatqcznik nr 1,
do niniejszego zapytania osobikie lub za posrednictwem poczty w siedzibie Zamawiajqcego: Urzqd
Miejski w Siedliszczu, ul. Szpitalna 15a, 22-130 Siedliszcze. Oferty nalezy umiescic w zamkni^tym
opakowaniu, uniemozliwiajqcym odczytanie jego zawartosci bez uszkodzenia tego opakowania do dnia
24 listopada 2022 r. do godz. 10:00 (decyduje data wptywu oferty do Zamawiajqcego, a nie data
nadania).

Opakowanie powinno bye zaadresowane nast^pujqco:
Oferta

Zimowe utrzymanie drag
Nie otwierac przed dniem 24 listopada 2022 r. przed godz. 10:00

Oferta ztozona po terminie nie podlega ocenie. W toku badania i oceny oferty Zamawiajqcy moze zqdac
od Wykonawcow wyjasnieh dotyczqcych tresci ztozonych ofert. Termin zwiqzania ofertq: 14 dni.
Termin i miejsce otwarcia ofert: 24 listopada 2022 r. godz. 10:05, pokoj nr 16 Urz^du Miejskiego
w Siedliszczu.

VI. Kontakt z Zamawiaiacvm:

Osoby upowaznione do kontaktu z Wykonawcami:

•  Domahski Wojciech - Kierownik Wydziatu Infrastruktury
•  Tomasz Dyszewski - Zast^pca Kierownika Wydziafu Infrastruktury

tel. 82 569 21 84, e-mail; infrastruktura^siedliszcze.pi

Zolgczniki:

1. Formularz ofertowy - zot. nr 1
2. Granice rejonow - zai. 2

Z up. BURMISTRZA

OT 2 JC(mgr ini. Grzegolfe Jcdruszak
Zast?pca Buvmistrza
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