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RGK.271.0.3.2022 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE W POSTĘPOWANIU 

na zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Zaręby Kościelne w 2022 r. 

prowadzonym w oparciu o przepisy art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 z zm.) przy przestrzeganiu 

Komunikatu Wyjaśniającego Komisji, dotyczącego prawa wspólnotowego obowiązującego  

w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami   

w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02) i Wyroku Sądu z dnia 20 maja 2010 roku 

(Sprawa T-258/06)(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 179/32 PL 3.7.2010). 

I.  Dane Zamawiającego: 

Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, Faks: 86 2706200 

adres strony internetowej:           www.zareby-kosc.pl  

adres poczty elektronicznej:         ugzar@ornet.pl  

II.  Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje całodobową usługę polegającą na zwalczaniu śliskości dróg 

gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Gminę Zaręby Kościelne. 

Zamówienie będzie realizowane w miarę potrzeb Zamawiającego i panujących warunków 

atmosferycznych każdorazowo na odrębne telefoniczne zlecenie przedstawiciela zamawiającego. 

Wymaga się, aby Wykonawca był gotowy do świadczenia usługi i rozpoczął pracę w ciągu 120 

minut od telefonicznego zgłoszenia przez przedstawiciela zamawiającego. 

Całość prac Wykonawca zrealizuje przy użyciu własnego sprzętu. 

W przypadku awarii jednostki sprzętowej Wykonawca jest zobowiązany podstawić do pracy 

sprzęt zastępczy w ciągu 2 godzin. 

Zamawiający ponosi opłaty za pracę sprzętu wg faktycznie przepracowanej ilość godzin, do 

których wlicza się również przejazdy na terenie Gminy Zaręby Kościelne  pomiędzy 

poszczególnymi odcinkami dróg objętych zimowym utrzymaniem dróg. 

Zamawiający nie ponosi opłat za dojazd na teren gminy Zaręby Kościelne, przestoje 

technologiczne ( związane z obsługą jednostki sprzętowej, tankowanie, usuwanie awarii). 

Do potwierdzenia ilości przepracowanych godzin upoważniona jest jedna z poniższych osób: 

Wójt Gminy lub wyznaczony pracownik Urzędu Gminy Zaręby Kościelne. 

Oferta cenowa obejmuje wszelkie koszty związane z utrzymaniem sprawności technicznej 

sprzętu. 
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Wykonawca zapewnia stałą łączność telefoniczną operatora sprzętu z Zamawiającym. 

Wykonawca prowadzi karty drogowe pracy sprzętu w celu przedłożenia Zamawiającemu. 

Wspólny Słownik Zamówień: 

90630000-2 – Usługi usuwania oblodzeń 

Mapa gminy Zaręby Kościelne z lokalizacją miejscowości i poszczególnych dróg stanowi 

załącznik nr 3 do zapytania.  

III.  Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2022 r. 

IV.   Warunki udziału w postępowaniu:  

Do realizacji zadania Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednim sprzętem 

przeznaczonym do usuwania gołoledzi. 

UWAGA! W ofercie należy wykazać sprzęt przeznaczony do wykonania usługi, którego 

Wykonawca będzie miał do dyspozycji przy realizacji przedmiotowego zamówienia. 

V.  Warunki płatności: Rozliczenie za wykonane usługi nastąpi po zakończeniu każdego 

miesiąca po przedłożeniu kart pracy. Termin zapłaty Zamawiający ustala na 21 dni od złożenia 

faktury VAT przelewem na konto Wykonawcy podane na wystawionych fakturach. 

Zamawiający nie przewiduje płatności z tytułu pełnionych dyżurów dziennych i nocnych  

i utrzymywania sprzętu i operatorów w gotowości. 

VI. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 21 stycznia 2022 r. do godz.12:00. 

VII. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Formularz oferty” (zał. nr 1 do niniejszego 

zapytania). Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, 

komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez 

osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na 

kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie dróg na terenie 

gminy Zaręby Kościelne”. 

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego, pok. 8 (Sekretariat), pocztą, pocztą 

elektroniczną na adres ugzar@ornet.pl lub faksem pod nr 862706200. 

VIII. Kryteria oceny oferty:  

Cena brutto – 100% 

Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

 



IX. Informacje dodatkowe: 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Gmina Zaręby Kościelne  informuje,  o zasadach 
przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym 
związanych.  
 
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Zaręby 
Kościelne jest Wójt Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne.  
 
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych poprzez adres  
e-mail: iod@zareby-kosc.pl 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO, tzn. dane będą 

przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach - na podstawie 

Państwa zgody albo w związku z wykonywaniem umowy, której są Państwo stroną.  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami 

umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 

osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi 

ma charakter dobrowolny. 

 W zakresie danych osobowych Państwa dotyczących, przysługują Państwu następujące 

prawa:  

 

• prawo dostępu do danych osobowych,  

• prawo sprostowania danych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,  

• prawo do usunięcia danych – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na warunkach 

określonych w art. 17 RODO,  

• prawo ograniczenia przetwarzania – prawo przysługuje w ramach przesłanek i na 

warunkach określonych w art. 18 RODO,  

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – prawo przysługuje w ramach 

przesłanek i na warunkach określonych w art. 21 RODO,  

• prawo do cofnięcia zgody – tylko jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO,  

• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,  

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  
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Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych. Administrator nie podejmuje 

zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.  

 

X. Załączniki: 

1. Formularz ofertowy 

2. Projekt umowy 

3. Mapa 

      Wójt Gminy 

Urszula Wołosiewicz 

 

 


