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Stanisławów, dnia 14.11. 2022 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

1. Zamawiający: 

Gmina Stanisławów 

ul. Rynek 32 

05-304 Stanisławów 

tel. 25 757 58 58 fax. 25 757 58 57 

REGON 711582434 NIP 822 214 71 56 

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę, której przedmiotem jest: 

 

„Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na 

terenie Gminy Stanisławów w sezonie zimowym 2022/2023”. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 

Postępowanie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł netto. 

 

3. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty: 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

Zimowym utrzymaniem dróg objęte są drogi gminne oraz dojazdowe do terenów zwartej 

zabudowy mieszkaniowej, istniejące zatoki autobusowe oraz parkingi przy budynkach 

użyteczności publicznej na terenie Gminy Stanisławów w sezonie 2022/2023. Łączna długość 

dróg przewidzianych do zimowego utrzymania wynosi około 130 km. 

 

Definicja zimowego utrzymania dróg 

• Likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury 

poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania obustronnej przejezdności dróg, 

zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego 

niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji utrzymania dróg 

całodobowo, zarówno z dni robocze jak i święta, w różnych warunkach 

atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje i zamiecie śnieżne, 

niska temperatura powietrza), 

• Utrzymanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków transportowych 

i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy na 

drogach, 

• Zapewnienie materiałów mieszanki piasku z solą niezbędnego do usuwania oblodzeń, 

• Pełnienie całodobowych dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń dotyczących 

pogorszenia się przejezdności dróg wywołanych niekorzystnymi czynnikami 

atmosferycznymi. 
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Na drogach objętych zimowym utrzymaniem odśnieżanie oraz usuwanie oblodzeń 

prowadzone będzie na polecenie Zamawiającego po uzgodnieniu z osobami wyznaczonymi 

ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą. Likwidację oblodzeń na drogach 

należy wykonać poprzez posypanie nawierzchni mieszanką piasku z solą. Szerokość 

posypywania nawierzchni to 5,0 m. 

 

Odśnieżanie należy zakończyć zgodnie z przygotowanym rozkładem zadań w ciągu: 

Zadanie nr 1: do 12 godzin, 

Zadanie nr 2: do 16 godzin, 

Zadanie nr 3: do 16 godzin, 

Zadanie nr 4: do 16 godzin, licząc od zgłoszenia potrzeby działania przez Zamawiającego. 

 

Zamawiający nie wlicza do zakresu zimowego utrzymania dróg kosztów dojazdu do 

wskazanych obrębów miejscowości, w których należy dokonać przedmiotu zapytania. 

 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI ZIMOWEGO 

UTRZYMANIA DRÓG 

 

1) Wykonawca usługi odpowiedzialny jest za jakość jej wykonania oraz za zgodność z 

poleceniami pracownika pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg z 

ramienia Urzędu Gminy Stanisławów. 

2) Pełna gotowość do wykonania usługi obowiązuje od dnia zawarcia umowy. Termin ten w 

zależności od warunków atmosferycznych może być wydłużony bądź skrócony. 

3) Ustala się maksymalny czas reakcji (przystąpienia do pracy) do 1 godziny od wezwania 

przez pracownika Urzędu Gminy Stanisławów pełniącego nadzór nad akcją zimowego 

utrzymania dróg. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do naprawy każdej szkody wyrządzonej osobom trzecim 

podczas wykonywania przedmiotu zapytania ofertowego. 

5) Sprzęt do rozsypywania materiałów szorstkich (mieszanki piasku z solą) musi zapewniać 

płynną regulację ilości rozsypywanych środków do usuwania oblodzeń oraz równomierny 

wydatek na m2 bez względu na prędkość jazdy. 

6) Pracownicy obsługujący sprzęt do zimowego utrzymania, w celu ułatwienia kontaktu, 

muszą być wyposażeni w telefony komórkowe. 

7) Wykonawca w razie potrzeby zapewni całodobową pracę sprzętu. 

8) W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zapewnić sprzęt 

zastępczy. 

9) Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

własnego dozoru i utrzymania jakości powierzonych mu usług. 

10) Wykonawca powinien sprawować nadzór nad robotami osobiście lub przez swoich 

przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania go wobec Zamawiającego w 

zakresie planowania i wykonania usług. 

11) Faktura zostanie zapłacona przez Zamawiającego wyłącznie na podstawie 

potwierdzonego  przez Sołtysa danej wsi, radnego z danego okręgu lub pracownika 
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Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg wykonanego 

zakresu robót okresie rozliczeniowym w terminie 21 dni od daty złożenia faktury. 

 

Wymagania sprzętu wykorzystywanego do odśnieżania dróg, zwalczania gołoledzi, 

likwidacji i zapobiegania powstawaniu oblodzenia na drogach 

Przed podpisaniem umowy sprzęt powinien być sprawdzony pod względem technicznym i 

przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w każdej chwili. 

Pojazdy używane do wykonania prac przy odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej 

powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej. 

 

Odśnieżanie dróg 

Do odśnieżania dróg należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne 

usunięcie śniegu z jezdni. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie 

obowiązującymi przepisami. Operatorem sprzętu może być kierowca posiadający 

odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego 

sprzętu i przeszklenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Technika odśnieżania nie 

może zakłócać ruchu pojazdów na drodze. 

 

Zwalczanie gołoledzi, likwidacja i zapobieganie powstawania oblodzenia na drogach 

Do zwalczania gołoledzi, likwidacji i zapobiegania powstawaniu oblodzenia należy używać 

odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne usunięcie oblodzenia. Do zapobiegania 

powstawaniu, likwidacji i łagodzenia oblodzenia na drogach stosuje się mieszankę piasku z 

solą. Dobór materiałów i ich dawek w zależności od typu spodziewanej lub już występującej 

śliskości wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie 

rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych 

oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960). 

Sprzęt do zwalczania gołoledzi powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Operatorem sprzętu powinien być kierowca posiadający 

odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość obsługiwanego 

sprzętu i przeszklenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. 

Za jakość stosowanych materiałów oraz wykonywanych prac i ich zgodność z wymaganiami 

zawartymi w zapytaniu ofertowym odpowiada Wykonawca. 

Do odśnieżania oraz usuwania oblodzenia mogą być stosowane przez Wykonawcę wyłącznie 

pojazdy i maszyny drogowe zarejestrowane oraz posiadające dokumenty zezwalające na ruch 

na drogach publicznych. 

 

Opis części zamówienia: 

Przedmiot zapytania obejmuje 4 zadania: 

Zadanie nr 1 – obręb wsi: Stanisławów, ulice: Wołomińska, Polna, Łąkowa, Kwiatowa, 

Słoneczna, Tartaczna, Południowa, Żytnia, Leśna, Sosnowa, Osiedlowa, Lubelska, 

Wiatraczna, Przemysłowa, Ogrodowa, Mińska, Targowa, Ceglana, Rynek, Radzymińska, 

Senatorska, Kościelna, Mała, Łochowska, Węgrowska, Młynarska, Cmentarna, Podgraniczna, 

Lipowa, Szkolna, Armii Krajowej, Mickiewicza, Klonowa, Wspólna, Zachodnia, 

Prądzyńskich, Dworska, droga do Rządzy, Księcia Janusza, Północna, Spacerowa, Elizy 
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Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, plac targowy, zatoki autobusowe usytuowane przy 

wymienionych ulicach oraz parkingi przy budynkach użyteczności publicznej. Łączna 

długość dróg w zadaniu Nr 1 wynosi około 16 km. Jednostka miary rozliczeniowej – godzina 

zegarowa. Szerokość odśnieżania pasa drogowego około 5,0 m. 

 

Dla realizacji zadania nr 1 Oferent musi wykazać dysponowanie sprzętem: 1 pług z 

dociskiem hydraulicznym. Czas reakcji 1 godzina od zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Czas wykonania zadania do 12 godzin. Odśnieżanie odbywać się będzie w czasie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, w różnych godzinach, także w porze nocnej, w niedzielę i 

święta. Odśnieżanie wykonywane będzie w czasie i miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym. 

 

Zadanie nr 2 – obręb wsi: Sokóle, Porąb, Kolonie Stanisławów, Wólka Piecząca, Rządza, 

Ołdakowizna, Papiernia, Prądzewo – Kopaczewo, Retków, Mały Stanisławów, Ciopan, 

Pustelnik, Zawiesiuchy, Łęka, Choiny, Cisówka, zatoki autobusowe usytuowane przy 

wymienionych drogach oraz parkingi przy budynkach użyteczności publicznej. Łączna 

długość dróg w zadaniu Nr 2 wynosi około 61,4 km. Jednostka miary rozliczeniowej – 

godzina zegarowa. Szerokość odśnieżania pasa drogowego ok 5,0 m. 

 

Dla realizacji zadania nr 2 Oferent musi wykazać dysponowanie sprzętem: 2 pługi z 

dociskiem hydraulicznym. Czas reakcji 1 godzina od zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas 

wykonania zadania do 16 godzin. Odśnieżanie odbywać się będzie w czasie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, w różnych godzinach, także w porze nocnej, w niedzielę i 

święta. Odśnieżanie wykonywane będzie w czasie i miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym. 

 

Zadanie nr 3 – obręb wsi: Goździówka, Zalesie, Suchowizna, Legacz, Wólka Wybraniecka, 

Wólka Konstancja, Ładzyń, Lubomin, Wólka Czarnińska, Czarna, Szymankowszczyzna, 

Borek Czarniński, zatoki autobusowe usytuowane przy wymienionych drogach oraz parkingi 

przy budynkach użyteczności publicznej. Łączna długość dróg z zadaniu Nr 3 wynosi około 

48 km. Jednostka miary rozliczeniowej – godzina zegarowa. Szerokość odśnieżania pasa 

drogowego około 5,0 m. 

 

Dla realizacji zadania nr 3 Oferent musi wykazać dysponowanie sprzętem: 2 pługi z 

dociskiem hydraulicznym. Czas reakcji 1 godz. Od zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas 

wykonania zadania do 16 godzin. Odśnieżanie odbywać się będzie w czasie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego, w różnych godzinach, także w porze nocnej w niedzielę i 

święta. Wykonawca będzie odśnieżał miejscowości wg. standardów odśnieżania załączonych 

przez Zamawiającego. 

 

Wykonawca zapewnia niezbędny sprzęt do wykonania przedmiotu zamówienia. 

W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej 

oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych 

okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. 
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Oferent winien zapoznać się z terenem realizacji zamówienia, tj. zapoznać się z wszystkimi 

drogami wskazanymi do zimowego utrzymania dróg. Koszt wizji lokalnej terenu pokrywa 

Wykonawca. 

 

W składanej ofercie Wykonawca musi wykazać, że posiada osoby zdolne do wykonywania 

zamówienia oraz sprawny sprzęt przystosowany do zimowego utrzymania dróg. Oferent musi 

również wykazać, że dla każdego zadania odrębnie jest w stanie zapewnić oddzielny sprzęt 

wraz z operatorem. 

 

Zadanie Nr 4 – usuwanie oblodzenia na drogach przy zastosowaniu mieszanki piasku z solą 

na drogach gminnych na terenie całej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem ulic przy 

szkołach i ośrodkach zdrowia oraz istniejących zatok autobusowych wraz z parkingami przy 

budynkach użyteczności publicznej. Materiał na wykonanie zadania zapewnia wykonawca we 

własnym zakresie – mieszanka piasku z solą. Łączna długość dróg w zadaniu Nr 4 wynosi 

około 130 km. Jednostka miary rozliczeniowej – godzina zegarowa. 

 

Dla realizacji zadania Nr 4 Oferent musi wykazać dysponowanie sprzętem: 1 piaskarka. 

Czas reakcji 1 godz. Od zgłoszenia przez Zamawiającego. Czas wykonania zadania do 16 

godzin. Prace wykonane będą w czasie i miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 

Wykonawca będzie usuwał oblodzenie wg. standardów usuwania oblodzeń załączonych 

przez Zamawiającego. 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania od Nr 1 

do Nr 4. 

 

Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań. 

 

1) termin wykonania zamówienia: 

Od dnia podpisania umowy do 30 kwietnia 2023 r. 

2) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania 

ofert wykażą, że spełniają następujące warunki: 

• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz znajdują się w sytuacji 

finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Na potwierdzenie 

spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, 



RIiOŚ.2710.25.2022 

Strona 6 z 8 
 

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu oraz o braku podstaw 

do wykluczenia – załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 

• posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

- na potwierdzenie tego warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej 1 

usługę o podobnym charakterze – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego 

zapytania, 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z 

informacją na temat ich kwalifikacji, doświadczenia i zakresu wykonywanych przez 

nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – 

załącznik nr 5 do niniejszego zapytania. 

3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Jak w punkcie 2). 

4) Informację o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazywanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-

304 Stanisławów, faksem nr (25) 757 58 58 lub e-mailem: inwestycje@stanislawow.pl . 

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się faksem lub drogą elektroniczną. 

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest 

p. Andrzej Wiśniewski tel. (25) 757 58 61 w godzinach pracy urzędu. 

5) Wymagani dotyczące wadium, jeżeli Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Nie dotyczy 

6) Termin związania ofertą: 

30 dni 

7) Opis sposobu przygotowania ofert: 

Ofertę (załącznik nr 1) należy przygotować w języku polskim, pismem komputerowym lub 

nieścieralnym atramentem i podpisać przez upoważnionego przedstawiciela firmy oraz 

złożyć ją w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty. 

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 

Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie, zabezpieczonej przed otwarciem 

i opatrzonej adresem i opisem: Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów 

„Oferta na świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg 

gminnych na terenie Gminy Stanisławów w sezonie zimowym 2022/2023” 

8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Stanisławów ul. Rynek 

32, 05-304 Stanisławów w terminie do dnia 18.11.2022 r do godz. 16.00. 

9) Opis sposobu obliczania ceny: 

Cena oferty musi być wyrażona w polskich złotych. Cenę należy podać w kwocie netto, 

brutto i wyszczególnić stawkę i wartość podatku VAT. 

mailto:inwestycje@stanislawow.pl
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10) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 

Przy ostatecznym wyborze zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Cena – 100% 

Kryterium cena 

Waga kryterium – 100 % 

Maksymalna liczba punktów do przyznania – 100 punktów 

 

ilość uzyskanych punktów =
najniższa cena spośród złożonych ofert

cena oferty badanej
 x 100 

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. 

11) Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zapytania ofertowego: 

Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy. 

12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

• Unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyn, 

• Wyjaśnienia treści ofert z Wykonawcami w przypadku gdy oferty są 

niejednoznaczne, niejasne lub budzą wątpliwości, 

• Uzupełnienia ofert w przypadku stwierdzenia braków, które można uzupełnić, 

• Poprawienia omyłek rachunkowych, 

• Odrzucenia ofert złożonych po wyznaczonym terminie, 

• Odrzucenia ofert niezgodnych z treścią zaproszenia, 

• Wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny wraz z ewentualnym odrzuceniem oferty 

w przypadku potwierdzenia tego faktu bądź braku wyjaśnień ze strony Wykonawcy. 

13) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia: 

Nie dotyczy. 

14) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zapytania ofertowego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zapytania 

ofertowego na takich warunkach: 

Wzór umowy – załącznik nr 6 

15) Lista załączników: 

• Załącznik nr 1 – formularz oferty, 

• Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału 

w postępowaniu oraz że nie podlega wykluczeniu, 

• Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług, 

• Załącznik nr 4 – wykaz narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje lub będzie dysponował 

Wykonawca niezbędnych do wykonania zamówienia, 

• Załącznik nr 5 – oświadczenie w zakresie posiadania uprawnień przez osoby, które 

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
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• Załącznik nr 6 – wzór umowy wraz z załącznikiem – informacją dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy, 

• Załącznik nr 7 – system informacji przestrzennej Gminy Stanisławów dla zadania nr 

2, 3 i 4, 

• Załącznik nr 8 – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku 

z zapytaniem ofertowym. 
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