Lwówek Śląski, dnia 29.11.2021r.
SI.221-18/21

Zapytanie ofertowe
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim zaprasza do złożenia oferty na zimowe utrzymanie
chodników przy drogach wojewódzkich nr 297 i 364 na obszarze Powiatu Lwóweckiego, w sezonie zimowym
20201/2022, z podziałem na części:
część 1 – droga wojewódzka nr 297 w miejscowości Wojciechów ogółem - 1.884 m2
cześć 2 – droga wojewódzka nr 297 i 364 w miejscowości Lwówek Śląski, Brunów, Płóczki – 8.775 m2
I.
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie o wartości do 130 000 zł w trybie badania rynku ofert.
II.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników, przez co rozumie się usługi sprzętowe związane
ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem chodników znajdujących się przy drogach wojewódzkich
nr 297 i 364 na obszarze Powiatu Lwóweckiego. Zamówienie zostało podzielone na części:
Część 1 – droga wojewódzka nr 297 w miejscowości Wojciechów ogółem - 1.884 m2,
Cześć 2 – droga wojewódzka nr 297 i 364 w miejscowości Lwówek Śląski, Brunów, Płóczki – 8.775 m2
Planowane ilości:
- odśnieżanie chodników – 20 razy,
- posypywanie chodników – 40 razy.
Materiały uszorstniające (mieszankę piaskowo-solną) zapewni i dostarczy zamawiający. Dostarczony materiał
rozliczany będzie co miesiąc.
Technika odśnieżania chodników jest uzależniona od ich długości, szerokości oraz rodzaju i ilości śniegu.
Do odśnieżania tego typu elementów drogi należy używać przede wszystkim sprzętu specjalistycznego
przeznaczonego do tego celu oraz pługów, szczotek mechanicznych i odśnieżarek prowadzonych ręcznie.
Niedopuszczalne jest odkładanie śniegu z chodników na jezdnię.
Wykonawca zabezpieczy bazę materiałową zlokalizowaną w odległości :
- część 1 – nie większej niż 10 km od granic administracyjnych wsi Wojciechów,
- część 2 – nie większej niż 10 km od granic administracyjnych miasta Lwówek Śląski.
Zapisy zawarte w załączonym projekcie umowy są integralną częścią niniejszego zapytania i należy je
uwzględnić przy sporządzaniu oferty cenowej.
Zamówienie realizowane jest w oparciu o porozumienie nr DSDiK/18/20 z dnia 12.05.2020r. zawarte pomiędzy
Powiatem Lwóweckim, a Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego
i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich.
Kod CPV 90.62.00.00-9 – Usługi odśnieżania; 90.63.00.00-2 Usługi usuwania oblodzeń
III.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 10.12.2021r. do 31.03.2022r.
IV.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w związku z ogłoszeniem upadłości lub likwidacją firmy,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej,
przez co rozumie się:
- dysponowanie odpowiednim sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia,

- dysponuje bazą materiałową:
część 1 - zlokalizowaną w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych wsi Wojciechów,
część 2 - zlokalizowaną w odległości nie większej niż 10 km od granic administracyjnych miasta Lwówek Śląski.
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków składa oświadczenie według wzoru, stanowiącego
załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
V.
MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa 07.12.2021r. do godz. 8:45.
2. Miejsce składania ofert: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek
Śląski, I piętro – sekretariat (pok. nr 2).
3. Zawartość oferty:
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru załączonego do niniejszego zapytania;
2) Oświadczenie – zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego zapytania;
3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego;
4) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty
nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny.
4.
5.

Kopie dołączone do oferty muszą być potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej następująco:

Nazwa i adres wykonawcy (pieczęć)
Adres do korespondencji
Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
Oferta na zimowe utrzymanie chodników przy drach wojewódzkich nr 297 i 364
w sezonie zimowym 2021/2022
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 07.12.2021r. godz. 9:00.
6.
7.
8.
9.
VI.
1.
2.

3.

4.

Otwarcie ofert złożonych w terminie nastąpi w dniu 07.12.2021r. o godz. 9:00 w siedzibie zamawiającego
ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, I piętro (pok. nr 3).
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę i adres wykonawcy oraz cenę ofertową.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
OCENA OFERT i WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Wykonawca przedstawi cenę oferty w sposób określony w formularzu ofertowym.
Podana cena powinna uwzględniać wszystkie elementy związane z prawidłową i terminową realizacją
zamówienia. Cena (brutto) = wartość netto + podatek VAT, gdzie podatek VAT należy obliczyć
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena oferty (brutto) znaczenie 100%. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną. Każda z części oceniana
będzie oddzielnie.
Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
 jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
 została złożona przez wykonawcę (podmiot) nie spełniający warunków udziału określonych
w niniejszym zapytaniu,
 została złożona po terminie składania ofert,

5.

 zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta nie będzie podlegała odrzuceniu oraz
zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

VII.
INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie do 130 000 zł.
2. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykonawcom nie przysługują środki ochrony
prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
3. Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa na wykonanie usług, wg załączonego wzoru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia bez wyboru
żadnej z ofert.
5. Osoba upoważnioną do kontaktów z wykonawcami w sprawach zawiązanych z niniejszym postępowaniem
jest: Joanna Grzegorek e-mail zamowienia@zdp.com.pl.
6. Informacja RODO:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem podanych przez Wykonawcę danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych
w Lwówku Śląskim, z siedzibą ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski, zwany dalej „administratorem”.
2) W celu uzyskania informacji w zakresie danych osobowych, Wykonawca może skontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres:
iod.zdplwowek@gmail.com.
3) Podane przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie art. 6 ust.1 lit f, oraz b
Rozporządzenia (w przypadku zawarcia umowy).
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w
tym podmioty przetwarzające.
5) Podane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
6) Wykonawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla przeprowadzenia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy.
9) Dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
10) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane
osobowe zostały zebrane.
11) Administrator nie zamierza przekazywać podanych danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim
lub organizacji międzynarodowej.

Załączniki:
1. Wykaz chodników w ciągu dróg wojewódzkich objętych zimowym utrzymaniem.
2. Formularz oferty.
3. Oświadczenie wykonawcy.
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