Zał. Nr 1 do umowy
Nr ………………..

Opis przedmiotu zamówienia na zadanie:
„Zimowe utrzymanie dróg stanowiących własność Gminy Niegosławice sezonie
zimowych: 2017/2018 na terenie Gminy Niegosławice”
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu oblodzenia, odśnieżaniu ,
załadunku i transportu zalegającego śniegu z dróg gminnych i wewnętrznych stanowiących
własność Gminy Niegosławice na niżej określonych warunkach.
.
I. Warunki organizacyjne i techniczne
1. Wykonawca wykona prace związane z zimowym utrzymaniem dróg polegające na
odśnieżaniu, posypywaniu dróg i usuwania gołoledzi w zależności od warunków
atmosferycznych
2. Sprzęt winien być przygotowany w takim stopniu, aby był gotowy do użycia w dniu
zgłoszenia.
3. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy
sprzętem zastępczym.
4. Zastosowany sprzęt nie może powodować uszkodzenia elementów drogi (nawierzchni,
krawężników, chodników, itp.).
5. Pojazdy samochodowe używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i
zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawcze sygnały
świetlne błyskowe barwy żółtej.
6. Zakup i składowanie materiałów służących zimowemu utrzymaniu dróg leży po
stronie Wykonawcy i wliczony jest w koszt usługi.
7. Wykonawca decyduje o rozpoczęciu posypywania i odśnieżania dróg w uzgodnieniu z
Zamawiającym. Wykonawca rozpocznie pracę bez zbędnej zwłoki.
8. Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za wykonywanie usług w zakresie
zimowego utrzymania dróg i ulic, wyposażoną w środki łączności zapewniające
możliwość kontaktu przez całą dobę.
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II. Szczegółowy opis zadania:
1. Odśnieżanie dróg gminnych
1) Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie dróg gminnych publicznych
i wewnętrznych na terenie Gminy Niegosławice ok 55 km dróg, które będą ustalane z
pracownikiem Urzędu Gminy lub Wójtem.
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przy udziale pracownika
Urzędu Gminy, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie
dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz
zawarcia umowy i realizacji zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej w terenie
poniesie wykonawca
2) Szerokość odśnieżania jezdni powinna obejmować 90% jej szerokości łącznie z zatokami
autobusowymi.
3) Przy wykonaniu odśnieżania niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu na drogi boczne,
skrzyżowania i wjazdy, śnieg powinien być usunięty na pobocze.
4) Kolejność odśnieżania dróg i zakres ustalana będzie w porozumieniu z Zamawiającym.
Karta pracy sprzętu musi być potwierdzana przez Zamawiającego, lub sołtysa w imieniu
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest też do składania Zamawiającemu relacji o
ilości dróg odśnieżonych po zakończeniu odśnieżania.
6) Cena za pracę liczona w roboczogodzinach efektywnego czasu wykonywania usługi (bez
czasu napraw i przestojów, dojazdu).
2. Usuwanie śliskości jezdni.
1) Śliskość jezdni należy likwidować przy użyciu
a) solanki – mieszanka wodno – solna,
b) mieszanki piasku i soli - zawartość soli w mieszance min. 20%.
2) Szerokość posypywania powinna obejmować 90% rzeczywistej szerokości
nawierzchni jezdni.
3) Stosowane przez Wykonawcę materiały do zwalczania śliskości będą zgodne z
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie
rodzajów środków i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na
drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230 poz. 1960 z
późn. zm.).
III. Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu do
oferty należy załączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) Wykaz sprzętu jakim Wykonawca będzie wykonywał usługę (załącznik nr 3);
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 2164 ze zm.), (załącznik nr 2)
2. Wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone w formie oryginałów lub
kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do podpisania oferty
z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
IV. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami.
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Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Sławomir Świtajło tel.
683781273 w godz. od 800 – 1400.
V. Opis przygotowania oferty.
1. Oferta winna być sporządzona wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 wraz
z niezbędnymi załącznikami wynikającymi z niniejszego opisu przedmiotu
zamówienia
2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej
i zabezpieczonej przed przypadkowym otwarciem kopercie i opisana :
Oferta na wykonanie zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg
własność Gminy Niegosławice w sezonie zimowych: 2017/2018”.
VI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w:
Urząd Gminy Niegosławice
67 – 312 Niegosławice
do dnia 08.12.2017 r. do godz. 1200.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny.

stanowiących

1. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego, w tym koszty dojazdu
i koszty bieżących napraw i remontów sprzętu i oznakowania pojazdu wraz
z materiałami eksploatacyjnymi (paliw, olej, itp.).
2. Cena wykonania zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie
których Zamawiający jest zobowiązany zapłacić, w tym również podatek VAT.
3. Cenę należy podać w złotych polskich – brutto z wydzieleniem wartości podatku VAT.
4. Cena ofertowa może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT
5. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
VIII. Warunki umowy.
1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą
ofertę.
2. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszego opisu oraz danych zawartych w ofercie (projekt w zał. Nr 4)
3. Zapłata wynagrodzenia następować będzie w formie polecenia przelewu w ciągu
14 dni od daty dostarczenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
Dokumentami rozliczeniowymi są raporty pracy sprzętu potwierdzone przez
wyznaczonego pracownika Zamawiającego.
4. Okres fakturowania 1 raz w miesiącu.
IX. Załączniki.
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Oświadczenie
3. Załącznik nr 3 – Wykaz sprzętu.
4. Załącznik nr 4 – projekt umowy
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ZAŁĄCZNIK NR 1

OFERTA
Na zadanie: “ Zimowe utrzymanie dróg stanowiących własność Gminy Niegosławice w
sezonie zimowych: 2017/2018”
Zamawiający : Gmina Niegosławice
Ofertę składa:
Nazwa i adres wykonawcy :
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………

NIP……………………………… REGON …………………………….
Tel…………………………………
e-mail………………………………
W związku z ogłoszeniem zapytania ofertowego na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg
stanowiących własność Gminy Niegosławice w sezonie zimowych: 2017/2018
Oferujemy wykonywanie usług z uwzględnieniem cen jednostkowych :

Nazwa

1

usługa odśnieżania

2

usługa posypywania dróg
mieszanką piasku i soli
(materiał wykonawcy)

roboczogodzina

j.
m.

Lp.

szacowana
ilość godz.

cena
jednostkowa
netto

wartość
netto

stawka
VAT

wartość
VAT

wartość
brutto

100

50

SUMA

słownie wartość oferty brutto:
………………………………………………………………
Miejscowość i data: ………………………..
…………………………………………………………
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do
reprezentowania firmy
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ZAŁĄCZNIK NR 2
Pieczęć oferenta
nazwa i dokładny adres
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego
organizowanym przez Gminę Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice na
zadanie p.n. :
Zimowe utrzymanie dróg stanowiących własność Gminy Niegosławice w
zimowych: 2017/2018
w terminach i na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.

sezonie

1. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję spełnia warunki udziału w zakresie
posiadania uprawnień do wykonania prac lub czynności, posiadania niezbędnej
wiedzy i doświadczenie, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania
zawartymi w zapytaniu ofertowym i w projekcie umowy i przyjmujemy je bez
zastrzeżeń;
4. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w razie wyboru naszej oferty do podpisania
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie umowy;
5. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które mogą być niezbędne
i konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy;
6. Deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej
„Ofercie” są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe;
Upełnomocniony przedstawiciel

..........................................
(podpis, pieczęć)
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Data: .......................................
ZAŁĄCZNIK NR 3
Pieczęć oferenta
nazwa i dokładny adres

WYKAZ SPRZĘTU JAKIM WYKONAWCA BĘDZIE WYKONYWAŁ USŁUGĘ
Opis sprzętu (rodzaj, nazwa, model, rok produkcji)



Liczba
jednostek

Podstawa do
dysponowania
zasobami*

Należy wpisać m.in.:własność, leasing,dzierżawa, itd.
Podpis(y) osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta

............................................. dnia ..............................

6

ZAŁĄCZNIK NR 4

Projekt umowy

UMOWA
zawarta w dniu ....................2017 r.
pomiędzy Gminą
w dalszej treści umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez:
Jana Kosińskiego – Wójta Gminy Niegosławice
przy kontrasygnacie Mirosławy Baranowskiej - Skarbnika Gminy

Niegosławice

zwaną

a ................................................................................................................................................. zwanym
w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ, w imieniu której działają:
1. .....................................................
2. .....................................................
o następującej treści:
§1
Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz.1579) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zadania pn
.Zimowe utrzymanie dróg stanowiących własność Gminy Niegosławice w sezonie zimowych:
2017/2018 na terenie Gminy Niegosławice” na warunkach określonych w niniejszej umowie i
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§2
Termin wykonania przedmiotu umowy: od podpisania umowy do dnia 30.05.2018 r.
§3
W zakresie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1. Używania sprzętu spełniającego warunki bezpieczeństwa robót na drogach.
2. Podejmowania decyzji o rozpoczęciu posypywania ,odśnieżania dróg w uzgodnieniu
z Zamawiającym.
3.Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg,
wyposażoną w środki łączności zapewniające możliwość kontaktu przez całą dobę
tj……………………….. tel
4 .Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe w trakcie pracy, niewykonania lub
nieterminowego i nierzetelnego wykonania usług powstałe w czasie obowiązywania niniejszej umowy
oraz za działania ewentualnych podwykonawców.
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§4
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy opisanego w § 1 zgodnie ze złożoną ofertą tj.:

Nazwa

1

usługa odśnieżania
usługa posypywania dróg
mieszanką piasku i soli
(materiał wykonawcy)

2

j. m.

roboczogodzina

Lp.

szacowana
ilość
godz.

cena
jednostkowa
netto

wartość
netto

stawka
VAT

wartość
VAT

wartość
brutto

100
50

SUMA
słownie (wartość brutto):……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
2. Określenie zapotrzebowania szacunkowej ilości godzin usług stanowi element służący tylko do
określenia wartości zamówienia nie stanowi zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.
3. Podstawą do rozliczeń będą faktyczne ilości przepracowanych godzin wg cen jednostkowych
zawartych w ofercie.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany
stawki podatku VAT o różnicę między obowiązującą w dniu podpisania umowy stawką podatku
VAT a ustawowo wprowadzoną stawką podatku VAT, z dniem jej wprowadzenia w życie.
5. W cenie jednostkowej uwzględnione są koszty dojazdu i powrotu na miejsce wskazane przez
Zamawiającego na terenie gminy, koszty bieżących napraw, remontów sprzętu i oznakowania
pojazdu. Za czas napraw, remontów i związanego z tym przestoju Wykonawca nie może żądać
żadnych dodatkowych wynagrodzeń.
6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia realizowane będzie na podstawie faktur
częściowych wystawionych nie częściej niż raz w miesiącu – za potwierdzone godziny efektywnej
pracy sprzętu.
7. Warunkiem wystawienia faktury lub rachunku przez Wykonawcę będzie potwierdzony dokument
pracy sprzętu zawierający, co najmniej: datę, efektywny czas pracy, nazwę sprzętu, miejsce
wykonania usługi i potwierdzenie jej wykonania.
8. Potwierdzenia wykonania usługi może dokonać pracownik Zamawiającego lub sołtys danego
sołectwa.
9. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentem potwierdzającym pracę sprzętu.
§5
1.Strony ustalają, że:
1) w przypadku nie realizowania usług określonych w § 1 niniejszej umowy lub stwierdzenia
wykonywania usług w sposób sprzeczny z postanowieniami umowy, Zamawiający zleci wykonanie
powyższej usługi innej firmie, na koszt i ryzyko Wykonawcy
2) w sytuacji trzykrotnego stwierdzenia wykonywania usług przez Wykonawcę w sposób
sprzeczny z postanowieniami umowy, zamawiający zastrzega możliwość jej rozwiązania w trybie
natychmiastowym,
3) wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi
Wykonawca - w wysokości: 12 000,00 zł.
- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości: 50,00 zł. za każdą godzinę
opóźnienia.
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4) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a leżących po stronie
Zamawiającego w wysokości: 12 000,00 zł
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe, za każdy dzień opóźnienia w zapłacie
należnego wynagrodzenia.
3. Niezależnie od kar umownych wymienionych w ust. 1 strony zastrzegają sobie prawo do
dochodzenia pokrywającego pełną wysokość poniesionej szkody, na zasadach Kodeksu
Cywilnego.
§6
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§8
W przypadku powstania sporów na tle realizacji umowy, właściwym do ich rozstrzygania będzie sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§9
Załącznikami do niniejszej umowy, które stanowią jej integralną część są: oferta Wykonawcy, (kopie)
związanych z zimowym utrzymaniem dróg i opis przedmiotu zamówienia.
§ 10
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tym, że jeden egzemplarz
otrzymuje Wykonawca, natomiast dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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