Numer postępowania: ZZDW-6.387.34p.2019.1
A/ INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. Zamawiający:
Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie,
ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin,
tel. 94/342-78-31, fax 94/342-43-28, e-mail zzdw@zzdw.koszalin.pl, http:// www.zzdw.koszalin.pl
prowadzący postępowanie:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Białogardzie, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard,
tel. 094-312-32-71, fax 094-312-42-06, e-mail: rdw.bialogard@zzdw.koszalin.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej
kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018.1986 z
późn. zm.). do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej z wywozem i
utylizacją odpadów na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Białogardzie
CPV 90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów
CPV 90.53.30.00-2 Usługi gospodarki odpadami
CPV 90.43.00.00-0 Usługi likwidacji ścieków
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w części C/Opis przedmiotu zamówienia.
4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia:
1) Termin rozpoczęcia zamówienia:
2) Termin zakończenia zamówienia:
6.

od dnia zawarcia umowy.
do dnia 30.09.2019 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualne zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 701)

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składających się na ofertę:
1) Formularz oferty (wg. wzoru Nr 1);
2) aktualny Odpis z właściwego rejestru albo aktualne Zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.
Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
3) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów
4) Formularz cenowy (wg. wzoru Nr 2);
8. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Na ofertę składają się wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt 6 Instrukcji.
2) W przypadku, gdy Wykonawca dołączy jako załącznik do oferty kopię jakiegoś dokumentu, kopia
ta winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub jego
upełnomocnionego przedstawiciela.
3) Wszystkie strony oferty oraz ewentualne poprawki powinny być podpisane przez Wykonawcę lub
upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być
dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) i
winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza.
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4) Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
Złożenie większej liczby ofert spowoduje, że oferty te nie będą rozpatrywane.
5) Komplet dokumentów składających się na ofertę - wymienionych w pkt 7 Instrukcji, Wykonawca
powinien umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania oraz dostarczyć Zamawiającemu w opakowaniu zawierającym
ofertę, oznakowanym pełnymi danymi identyfikującymi Wykonawcę nazwa i adres). Opakowanie
należy oznakować: „Oferta na: „Czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej z
wywozem i utylizacją odpadów”. Nie otwierać przed dniem 21.08.2019 r. godz. 1000”.
9. Miejsce i termin składania ofert.
1) Miejsce i termin składania ofert:
Rejon Dróg Wojewódzkich, ul. Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard (sekretariat)
Termin składania ofert upływa w dniu 21.08.2019 r. o godz. 0945
2) Termin otwarcia ofert upływa w dniu 21.08.2019 r. o godz. 1000.
3) Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną i faxem.
11.
1)
2)
3)

Opis sposobu obliczenia ceny.
Cena zostanie wyliczona przez Wykonawcę w Formularzu cenowym.
Cena powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Wykonawca określi ceny jednostkowe i wartości dla wszystkich pozycji wymienionych w
Formularzu cenowym.
4) Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym zostaną ustalone na
okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.
5) Cena podana przez Wykonawcę w ofercie powinna zawierać podatek od towarów i usług (VAT)
w wysokości 8% oraz ewentualne upusty zastosowane przez Wykonawcę.
6) W przypadku wystąpienia błędów w obliczeniu ceny w formularzu cenowym Zamawiający
dokona poprawek.
12. Kryteria przyznania zamówienia.
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
13. Udzielenie zamówienia:
1) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza a
Wykonawca zaoferował najniższą cenę.
2) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
14. Ochrona danych osobowych – klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 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”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg
Wojewódzkich, 75-122 Koszalin, ul. Szczecińska 31;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail:
iod@zzdw.koszalin.pl - Anna Stefanów;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego;
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa;.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów zgodnie z
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przepisami prawa, w tym instrukcją kancelaryjną i wewnętrznymi regulacjami administratora, a po
tym czasie - przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w
Warszawie, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy:
1) Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu przed podpisaniem umowy opłaconą polisę,
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż
50 000,00 zł. Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową upływa w trakcie realizacji zamówienia,
Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić Zamawiającemu
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający zawarcie umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
2) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego,
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców wraz z upoważnieniem dla jednego z
Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu
wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania należytych płatności.

Zamawiający:
Białogard, dnia 12.08.2019 r.
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B/ WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ
Wzór Nr 1

FORMULARZ OFERTY
……………………………………
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy

...................…..................., ......….................
miejscowość
dnia

Zachodniopomorski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Rejon Dróg Wojewódzkich
ul. Szosa Połczyńska 57
78-200 Białogard
Nawiązując do treści zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania ofertowego na wykonanie
zamówienia pn.: Czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej z wywozem i utylizacją
odpadów

1. oferujemy wykonanie w/w zamówienia za cenę brutto:
............................................. zł,
słownie złotych: ...............................................................................................................;
2. oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie do dnia: 30.09 2019 r.
3. oświadczamy, że akceptujemy poniższe warunki płatności:
1) przelew w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT,
2) za termin zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy;
4. oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i jego okolicy;
5. oświadczamy, iż zapoznaliśmy się szczegółowo z częścią C/ Opisu przedmiotu zamówienia
i spełniamy wszystkie wymagania w nim zawarte;
6. zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
Adres do korespondencji:
..........................................................
..........................................................
fax. ...................................................
e-mail: .............................................
......................................................
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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Wzór Nr 2
……………………………………
pieczęć z nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy

...................…..................., ......….................
miejscowość
dnia

FORMULARZ CENOWY
Czyszczenie wpustów ulicznych i kanalizacji deszczowej z wywozem i utylizacją odpadów

Nr SST

Asortyment

J.m.

Ilość

Cena jedn.
netto

Wartość netto

1

2

3

4

5

6

Oczyszczenie wpustu z przykanalikiem

szt.

428

Czyszczenie kanalizacji deszczowej

mb

25

(4x5)

D-03.01.03

Razem wartość netto
słownie: ……………………………………………………………………………
Podatek VAT 8%
słownie: ……………………………………………………………………………
Razem wartość brutto
słownie: ……………………………………………………………………………

…..................................................
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy
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C/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są usługi związane z oczyszczeniem studni i odpływów kanalizacji
deszczowej (wpustów ulicznych wraz z przykanalikami) w ciągach dróg wojewódzkich.
Zamawiający poprzez sformułowanie „usługa” rozumie czyszczenie drogowych urządzeń
odwadniających tj. wpusty uliczne, kanalizacja deszczowa, mające na celu usuwanie naniesionego
materiału zanieczyszczającego w postaci substancji ropopochodnych, piasku, namułu, błota, szlamu
itp. utrudniającego prawidłowe funkcjonowanie urządzenia.
Do czasu podpisania ostatecznego protokołu wykonania usługi za szkody powstałe w trakcie realizacji
usługi odpowiada Wykonawca.
1. ZAKRES PRAC
związanych z czyszczeniem wpustów i kanalizacji deszczowej obejmuje:
- udrożnienie dopływów i odpływów kanalizacji deszczowej,
- oczyszczenie studni i kratek kanalizacji deszczowej,
na obszarze miejscowości znajdujących się w ciągach dróg wojewódzkich w podanych niżej
lokalizacjach i ilościach:
Teren Obwodu Drogowego w Sławoborzu
Miasto Kołobrzeg:
wpusty
kanalizacja
razem
Droga nr 102
- ul. VI Dywizji Piechoty
36
x
- ul. Trzebiatowska
12
x
- ul. Młyńska
5
x
Droga nr 163
- ul. Krzywoustego
40
x
93
Miasto Świdwin
Droga nr 151
- ul. Szczecińska
7
x
Droga nr 152
- ul. Niedziałkowskiego
10
x
- ul. Wojska Polskiego
8
x
- ul. Drawska
16
x
- ul. Połczyńska
12
x
Droga nr 162
- ul. Kołobrzeska
7
x
- ul. Armii Krajowej
65
x
- ul. Drawska
48
x
173
Zieleniewo, ul. Szczecińska
Droga nr 102
12
x
Sławoborze
Droga nr 162
10
x
Brzeżno
5
25
27
Teren Obwodu Drogowego w Białogardzie
Dygowo
Droga nr 163
14
x
Wrzosowo
8
x
Redlino
4
x
Białogard
53
x
Bolkowo
1
x
80
Droga Nr 167/169 Tychowo
30
x
30
Dobrociechy
Droga Nr 169
1
x
Głodowa
1
x
2
Ogartowo
Droga nr 172
2
x
Piaski
8
x
Łęknica
3
x
Barwice
10
x
23
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2. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT I WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami
określonymi w umowie
Wykonawca musi posiadać ważną koncesję na wywóz nieczystości obejmujący zakres działania
miasta lub miejscowości będącej przedmiotem umowy.
3. SPRZĘT
Wykonawca przystępujący do czyszczenia urządzeń odwadniających powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 pomp wysokociśnieniowych,
 samochód asenizacyjny lub samochodów ssących do czyszczenia kanałów, studzienek
oraz przyrządów takich jak:
 wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu itp.
Sprzęt przewidziany do wykonania zamówienia musi być sprawny technicznie, dostosowany do
wykonania przedmiotu zmówienia oraz musi zapewniać wysoką jakość wykonanych robót.
4. OCZYSZCZENIE KRATEK WPUSTOWYCH I ŚCIEKOWYCH
Wykonawca oczyści kratki wpustowe z wszelkich zanieczyszczeń ręcznie, przy użyciu tzw. sztyc i
dłut, a po oczyszczeniu i zdjęciu kratek dokona czyszczenia studzienek ściekowych aż do spodu
osadników.
Studzienki rewizyjne z przykanalikami mogą być czyszczone przy użyciu samochodów specjalnych
próżniowo – ssących, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji, względnie przez oczyszczanie
strumieniem wody pod ciśnieniem przy równoczesnym przemywaniu kolektorów kanalizacyjnych i
przykanalików, którymi nagromadzone osady zostaną przeniesione poprzez kanały.
Wydobyte zanieczyszczenia należy wywozić na składowisko odpadów przy użyciu dowolnych
środków transportu, jeśli nie wydzielają nieprzyjemnych zapachów, bądź też pojemników z
hermetycznym wiekiem albo samochodów z przykrywaną skrzynią, jeśli zanieczyszczenia są gnijące
lub cuchnące.
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola wykonania robót dokonywana będzie przez drogomistrza, na którego terenie wykonywane
będą roboty.
6. OZNAKOWANIE ROBÓT:
Oznakowanie prowadzonych robót powinno być dostosowane do występujących utrudnień a także
zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu oraz wykonującym te roboty.
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu użyte do oznakowania miejsca robót powinny być dobrze widoczne
oraz utrzymane w należytym stanie przez cały okres trwania robót.
Oznakowanie na czas wykonywania robót powinno być zgodne z projektem organizacji ruchu wraz z
wymaganymi uzgodnieniami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dn. 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych - Dz. U. Nr 170 z dn. 12
października 2002 r. poz. 1393).
Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie szkody wobec osób trzecich z tytułu strat
materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej w
czasie realizacji robót. W związku z tym powinien zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe.
7. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dokonany będzie każdorazowo
protokołem odbioru robót.
8. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest 1 sztuka wpustu ulicznego wraz z przykanalikiem.
9. POSTAWA PŁATNOŚCI
W cenie jednostki obmiarowej znajdują się: roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, dostawa i
praca sprzętu, oczyszczenie wpustu wraz z przykanalikiem, zebranie i wywóz zanieczyszczeń oraz
odtransportowanie sprzętu z terenu robót.
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