WG.271.5.2021

Kobyłka, 25.02.2021r.

Konkurs ofert nr WG.271.5.2021 dotyczący mechanicznego pozimowego zamiatania ulic
gminnych (czyszczenie ulic na mokro) na terenie Miasta Kobyłka w marcu 2021 roku.
I. ZAMAWIAJĄCY
Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
NIP: 125-133-23-90
REGON: 013269663
II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT
Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie konkursu ofert – wartość zamówienia nie przekracza
kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na mechanicznym pozimowym
zamiataniu ulic gminnych (czyszczenie ulic na mokro) lewą i prawą stronę tj. na całej
szerokości jezdni wraz z krawężnikami, dostępnymi zatokami przystankowymi i parkingami
usytuowanymi w poziomie jezdni oraz z tzw. martwymi polami jezdni i pasami
rozdzielającymi jezdnie (niezależnie od ich szerokości) z zalegającego po zimie piasku i
innych zanieczyszczeń powstałych w trakcie eksploatacji przez uczestników ruchu
drogowego na terenie Miasta Kobyłka (wykaz ulic i metraż wyszczególniony jest w
załączniku nr 1).
2. Sprzątanie musi gwarantować uzyskanie efektu dokładnie oczyszczonej jezdni ulicy wraz z
powierzchniami wymienionymi jw. pkt.1 oraz nie może powodować zanieczyszczenia
terenów przylegających do jezdni tj. chodników, terenów zieleni itp.
3. Zamawiający przewiduje aby mechaniczne pozimowe zamiatanie ulic odbywało się
zamiatarkami zapewniającymi skuteczne oczyszczenie nawierzchni. Zamawiający dopuszcza
możliwość aby wstępne zamiatanie najbardziej zanieczyszczonych ulic odbyło się za pomocą
co najmniej jednej zamiatarki elewatorowej a następnie ostateczne doczyszczenie co najmniej
jedną zamiatarką ssącą. Zamiatarka elewatorowa powinna być wyposażona w zraszacze oraz
urządzenie do usuwania i przechowywania zanieczyszczeń (tj. przez obrotową szczotkę)
zanieczyszczenia powinny być transportowane do zewnętrznego lub wewnętrznego zbiornika.
Zamiatarka ssąca powinna być wyposażona w zraszacze oraz urządzenia służące do
zgarniania zanieczyszczeń i kierowania ich w pobliże kanału ssawnego wraz z urządzeniem
ssawnym powodującym zasysanie zgarniętych zanieczyszczeń oraz kontener który
przechowuje zebrane zanieczyszczenia. Zamiatarki powinny posiadać filtr wylotowy, który
odfiltrowuje zanieczyszczenia od powietrza oraz polewarki/zmywarki, które przy pomocy
strumienia wody zapobiegają nadmiernemu powstaniu pyłu podczas pracy i wspomagają

proces oczyszczania nawierzchni. Wykonawca podczas wykonywania przedmiotu umowy
powinien dokonać wszelkich starań aby wykonywać prace w sposób zapobiegający kurzeniu i
pyleniu uciążliwemu dla mieszkańców tj. czyszczenie ulic powinno być wykonywane na
mokro z użyciem zraszaczy.
4. Łączny metraż ulic przewidzianych do pozimowego mechanicznego zamiatania wynosi:
58 km 176 m.
5. Zamawiający z uwagi na naprawy i remonty dopuszcza możliwość nieznacznej zmiany ulic
wyszczególnionych w załączniku nr 1 w zakresie zmniejszenia lub zwiększenia ilości ulic
jednak nie więcej niż 5% z łącznie planowanego metrażu. Wszelkie koszty związane z
realizacją usługi ponosi Wykonawca.
IV. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Przewidywany termin wykonania prac od 15.03.2021 roku do 26.03.2021 roku.
2. Pojazdy którymi Wykonawca realizował będzie przedmiot zamówienia muszą być sprawne
technicznie przez cały okres przedmiotu zamówienia. Pojazdy muszą być wyposażone w
ostrzegawcze oświetlenie błyskowe koloru żółtego w tym zespoloną lampę sygnalizacyjną np.
na dachu kabiny. Pojazdy muszą posiadać widoczne oznakowanie – logo lub nazwę
Wykonawcy. Ponadto pojazdy muszą być wyposażone w sprawny zespół szczotek
umożliwiający zamiecenie jezdni ulicy jak też prawych i lewych opasek oraz sprawnie
działający system zraszania zespołu szczotek. W sytuacji awarii Wykonawca zobowiązany
jest zapewnić dodatkowy sprzęt tak aby został wykonany przedmiot zamówienia. Pojazdy
powinny spełniać normy/poziomu emisji spalin minimum EURO 5. Na żądanie
Zamawiającego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument poświadczający
spełnienie normy/poziomu emisji spalin minimum EURO 5.
3. Wykonanie przedmiotu odbywać się będzie na zasadzie zlecenia przesłanego pocztą
elektroniczną lub telefonicznie lub zlec. wręczonego Wykonawcy. W zleceniu zamawiający
poda ostateczny zakres i termin wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć
wykonanie zleconych prac nie później niż w terminie 3 dni od dnia poinformowania przez
Zamawiającego, chyba że warunki atmosferyczne (np. deszcz, śnieg) uniemożliwią
rozpoczęcie realizacji. Zamawiający w zleceniu może wskazać Wykonawcy wymagane
godziny zamiatania w tym godziny nocne. Wykonawca na co najmniej 2 dni przed
rozpoczęciem prac rozmieści pisemną informację w ilości co najmniej 24 sztuk na słupach
ogłoszeniowych na obszarze objętym pracami o przewidywanych pracach i terminach
zamiatania ulic. W dniu roboczym następującym po dniu w którym wykonywano prace
zamiatania ulic, Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu raportu o
zamiecionych ulicach z dnia poprzedniego, e-mailem na adres: grzegorz.kisiel@kobylka.pl.
4. Odbiór prac nastąpi niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od daty
przesłanego e-mailem za pomocą poczty elektronicznej zgłoszenia zakończenia wszystkich
prac przez Wykonawcę wraz z obmiarem i wykazem zamiecionych ulic a zleconych przez
Zamawiającego na adres: grzegorz.kisiel@kobylka.pl. Zamawiający na wniosek Wykonawcy
dopuszcza możliwość odbiorów cząstkowych tj. poszczególnych dzielnic miasta objętych
realizacją usługi zamiatania. Udokumentowaniem zakończenia przez Wykonawcę wszystkich
prac zleconych przez Zamawiającego będzie protokół odbioru robót podpisany przez
przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiającego. Po wykonaniu wszystkich
prac przez Wykonawcę i odebraniu ich przez Zamawiającego protokołem odbioru robót,
Wykonawca złoży fakturę z dołączonym obmiarem zawierającym wykaz i metraż
zamiecionych ulic oraz informację o ilości (kg/tony) zebranego odpadu i kopię dokumentu -

Karta Przekazania Odpadów Komunalnych (kod 200303 – odpady z czyszczenia ulic i
placów). Termin zapłaty za fakturę wynosi 14 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej
faktury przez Zamawiającego.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być przygotowana na formularzu ofertowym wg wzoru formularza (wzór
formularza ofertowego znajduje się w załączniku) lub na własnym formularzu zawierającym
te same treści, w tym w szczególności:
• cenę netto za 1 kilometr zamiecionej dwustronnie ulicy (tj. lewa i prawa strona),
stawkę podatku VAT oraz cenę brutto za 1 kilometr zamiecionej dwustronnie ulicy (tj.
lewa i prawa strona),
• posiadać datę sporządzenia, nazwę oferenta, zawierać adres lub siedzibę oferenta, NIP,
numer telefonu, adres e-mail, osobę do kontaktu i powinna być podpisana.
VI. KRYTERIA OCENY OFERT
Cena oferty brutto 100%
VII. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO
1. wyboru kolejnej oferty, gdy najtańszy oferent odstąpi od podpisania umowy;
2. stosowania kar umownych z tytułu nie dotrzymania terminu wykonania prac w wysokości;
100 złotych netto za każdy dzień zwłoki z przewidzianej kwoty wynagrodzenia;
3. unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny;
4. dodatkowych zleceń (zamówień uzupełniających) do 50% wartości zamówienia
podstawowego,
polegających na powtórzeniu podobnych usług.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – 30 DNI
IX. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. oferta powinna być przesłana e-mailem na adres: konkurs.ofert.wg@kobylka.pl
do dnia 03.03.2021r. do godz. 1200
2. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
3. oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
4 w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert;
5. otwarcie ofert nastąpi dnia 03.03.2021 roku o godz. 1215
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów, którzy złożyli
oferty za pośrednictwem: poczty elektronicznej na wskazany w ofercie adres e-mail.
XI. OSOBA DO KONTAKTU ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO
Grzegorz Kisiel tel. (22) 760 70 35; e-mail: grzegorz.kisiel@kobylka.pl

