ZDP.3c…ZP.271.W.4.2020……………………..
Dębica, 04.03.2020r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy , ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica
ZAPRASZA
do złożenia propozycji cenowej na zadanie p.n.:
„Zamiatanie dróg powiatowych, chodników przy drogach powiatowych na terenie
powiatu dębickiego”
1.Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
1.1 należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
1.2 na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres
zleceniobiorcy oraz opis: propozycja cenowa na zadanie pn. „Zamiatanie dróg
powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu
dębickiego”:,
1.3 ceny w niej mają być podane cyfrowo i słownie,
1.4 ma być napisana w języku polskim , czytelną i trwałą techniką,
2. Opis przedmiotu zamówienia: - W PROPOZYCJI CENOWEJ.
3. Wymagany termin realizacji umowy:
a) pozimowego zamiatania do 10 kwietnia 2020r.-wg ustaleń z Zamawiającym,
w zależności od warunków atmosferycznych,
b) letnie zamiatanie - do końca grudnia 2020r.
4. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium :
Cena – 100%.
5. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:
1/formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru,
2/ wypełniony i zaparafowany wzór umowy.
6. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
a)wartość usług określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
b)obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez zleceniobiorcę – Cena za świadczoną usługę jest obowiązująca przez
okres ważności umowy i nie podlega waloryzacji w okresie jej trwania .
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego
wymogom i o najniższej cenie.
7. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 12.03.2020r. do godz. 10.00
w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego, tj. Zarządzie Dróg Powiatowych
w Dębicy, ul. Parkowa 28 w Dębicy, pok. nr 533.
Na kopercie cenowej należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres
zleceniobiorcy oraz napis: „Zamiatanie dróg powiatowych, chodników przy drogach
powiatowych na terenie powiatu dębickiego”
Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie
zwrócona zleceniobiorcy nie otwarta.

8.Osobami uprawnionymi do kontaktów ze zleceniobiorcami są:
Pan Marek Ligęzka – sprawy merytoryczne, tel. 14 672 10 10.
9 Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany
zleceniobiorca podpisze umowę w ZDP w Dębicy, pok. nr 509.
10. Zakres wykonania usług podany w druku propozycji cenowej i załączniku nr 1

Należy złożyć ofertę na wszystkie wymienione usługi, nie dopuszcza się ofert częściowych.
Termin i zakres wykonywanych usług zawsze Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym.

Dębica, dn. 04.03.2020r.

.............................................
Zatwierdził

PROPOZYCJA C E N O W A
dla Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy
I. Oferujemy świadczenie usług:
A. Zamiatanie dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych na terenie
powiatu dębickiego pozimowego
1.za cenę brutto jednostronnego/dwustronnego pozimowego zamiatania ulic
za 1km (z VAT)

..................................... zł / .........................................
/jednostronne/

zł,

/dwustronne/

2. za cenę brutto zamiatania chodników za 100m2(z VAT) .......................................

zł;

B. Zamiatanie dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych na terenie
powiatu dębickiego w sezonie letnim
1. za cenę brutto jednostronnego/dwustronnego zamiatania ulic w sezonie letnim
za 1 km (z VAT)

..................................... zł / .........................................
/jednostronne/

2. za cenę brutto zamiatania chodników za 100m2(z VAT)

zł,

/dwustronne/
....................................... zł;

1.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany we wzorze
umowy i akceptujemy jej wzór.
2.Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami/podwykonawcą (niepotrzebne
skreślić).
3.Zobowiązujemy się w przypadku przyznania zamówienia do zawarcia umowy w ciągu 5 dni
od daty otrzymania powiadomienia o wyborze oferty oraz w razie świadczenia usług
podwykonawcami dostarczenia w ciągu 5 dni projektów umów z podwykonawcami.
7.Załącznikami do oferty są:

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

...............................................
pieczęć i podpisy upełnomocnionych
przedstawicieli Wykonawcy

UMOWA – .........
zawarta w dniu ................. w Dębicy pomiędzy:
Powiatem Dębickim ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica , reprezentowanym przez Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Dębicy mgr inż. Jacek Drobot na podstawie pełnomocnictwa
nr 74/2016 z dnia 14.11.2016 Starosty Powiatu Dębickiego
zwanym dalej Zamawiającym,

a
........................................................
reprezentowanym przez:
Pan zwanym dalej Wykonawcą
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1.Zamawiający zleca Wykonawcy wykonanie usługi p.n.
„Zamiatanie dróg powiatowych, chodników przy drogach powiatowych na terenie
powiatu dębickiego”
2.Wykonawca złożył ofertę na wykonanie usług.................................
3. Wartość zamówienia nie przekroczy

.................... zł brutto.
§ 2.

Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
-

oferta z dnia..............
Dla zadania A,B opracowany projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania prac.
Projekt należy opracować w terminie do 14 dni od podpisania umowy.
§ 3.

Termin wykonania umowy ustala się na : od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.
§ 4.
Zamówienia dokonano zgodnie z ustawą „ Prawo Zamówień Publicznych” art. 4 ust.1 pkt 8 i
Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia 02.01.2020r. w sprawie REGULAMINU UDZIELANIA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO na
2020rok.
§ 5.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy cenę umowną w wysokości:.............
A. Zamiatanie dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych na terenie
powiatu dębickiego pozimowego

1.za cenę brutto jednostronnego/dwustronnego pozimowego zamiatania ulic
za 1km (z VAT)

..................................... zł / .........................................
/jednostronne/

zł,

/dwustronne/

2. za cenę brutto zamiatania chodników za 100m2(z VAT) .......................................

zł;

B. Zamiatanie dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych na terenie
powiatu dębickiego w sezonie letnim
1. za cenę brutto jednostronnego/dwustronnego zamiatania ulic w sezonie letnim
za 1 km (z VAT)

..................................... zł / .........................................
/jednostronne/

2. za cenę brutto zamiatania chodników za 100m2(z VAT)

zł,

/dwustronne/
....................................... zł;

§ 6.
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację usług będzie równe odpowiedniej stawki podanej
w ofercie potwierdzonej przez Zamawiającego.
§ 7.
1.Należności będą regulowane w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia faktury.
2.Faktury należy wystawić na dane:
Nabywca: Powiat Dębicki, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica, NIP 8722128819
Obiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28, 39-200 Dębica,
Dopuszcza się formę: Powiat Dębicki- Zarząd Dróg Powiatowych w Dębicy, ul. Parkowa 28,
39-200 Dębica, NIP 8722128819
3.Faktury należy wystawić na koniec każdego miesiąca .
4. Fakturę należy przedłożyć nie później niż do 7-go dnia następnego miesiąca.
§8
W przypadku powstania szkody osób trzecich, na skutek nie wykonania lub nienależytego
wykonania usług wymienionych w § 1 Wykonawca ponosi odpowiedzialność
za zdarzenia na drodze spowodowane niezgodnym z umową wykonaniem usług oraz jest
zobowiązany do pokrycia pełnej wysokości szkody. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie wykonywania usług.
§ 9.
Zamawiający zastrzega stosowanie następujących kar umownych:
a) obniżenie wynagrodzenia w przypadku opóźnienia w wykonaniu usługi, w wysokości 10%
wartości całkowitej usługi ,
b) Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości 20 %
wartości całkowitej usługi w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność.

c) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odszkodowanie w wysokości 10%,
wartości całkowitej usługi w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność.
§ 10.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu .
§ 11.
Każda ze stron może odstąpić od umowy z terminem 14 dni i wówczas rozliczenie nastąpi do
wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Zastrzega się, że warunkiem odstąpienia od
Umowy przez Wykonawcę może być tylko naruszenie jej postanowień przez zamawiającego, a
ten z kolei nie może odstąpić od niej bez powołania podstawy prawnej.
§ 12.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, a instytucją rozstrzygającą jest sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 13.
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 2 dla Zamawiającego, a jeden
dla Wykonawcy.
Wykonawca:

........................................................

Zamawiający:

..........................................

Załącznik nr 1
Opis usług do wykonania:
A. Zamiatanie ulic – dróg powiatowych pozimowe jednostronne/dwustronne na
terenie powiatu dębickiego
1. Na terenie m. Dębica

Lp.

Nr
drogi

Nazwa drogi

km
początek

km
koniec

długość klasa
drogi km drogi

1

2

3

4

5

6

7

1

1180R

ul. Kościuszki, Dębica - Zdziarzec

0+000

1+452

1,452

Z

2

1294R

ul. 1-go Maja

0+000

1+540

1,540

Z

3

1294R

ul. Jana Pawła II

0+000

2+280

2,280

z

4

1295R

ul. Krakowska

0+000

3+220

3,220

Z

5

1295R

ul. Rynek

0+000

0+230

0,230

Z

6

1295R

ul. Rzeszowska

0+000

2+410

2,410

Z

7

1296R

ul Robotnicza

25+007

25+572

0,565

Z

8

1296R

ul. Wielopolska

20+595

25+007

4,412

Z

9

1297R

ul. Wielopolska

0+000

0+961

0,961

L

10

2509R

ul. Świętosława

0+000

5+587

5,587

Z

Ulice miejskie w Dębicy

11
12

Stara Krakowska
zatoki ul. Krakowska

0,450
0,651

13

ul. Kościuszki opaska wiadukt

0,100

14

Parkingi Rzeszowska

0,180

15

Most Straszęcin

0,220

16

Most Żyraków

0,220

Razem

24,478

Ulica
Rzeszowska
Krakowska
Wielopolska
Robotnicza
Kościuszki
Świętosława
1-go Maja
J. Pawła II
Rynek
Stara Krakowska

dwustronnie
dwustronnie
dwustronnie/jednostronnie
dwustronnie
dwustronnie
dwustronnie/jednostronnie
dwustronnie/jednostronnie
dwustronnie/jednostronnie
dwustronnie
dwustronnie/jednostronnie

Zestawianie dróg oraz chodników ODM w Pilźnie przeznaczonych do zamiatania
pozimowego.
Pozimowe [m]

Chodnik [m2]

Nazwa drogi
Jednostronne
LatoszynBraciejowa

4973

NagawczynaStasiówka

1610

Zawada- Stasiówka

4498

Zawada- Pustynia
-od Mieleckiej do
stacji paliw w
kierunku
Świętosława

Dwustronne

515

Dębica- Zdziarzec:
Zawierzbie
Góra Motyczna
Wiewiórka
Przecław- Chotowa
Chotowa
Przyborów
Grabiny
Straszęcin
Żyraków
Bobrowa

Zawierzbie
1936

5998

12989

Dębica- Straszęcin

218

StraszęcinWiewiórka

228

Pilzno- Róża
928
Pilzno
BrzeźnicaPaszczyna

4834

Paszczyna- Lubzina

961

664

1896

Chodnik przy
jezdni 1856

St. KochanówkaPaszczyna

1964

Brzeźnica- Pustków
Osiedle

1001

Pustków- Wola
Ociecka
(Pustków Wieś)

1534

Róża - Jastrząbka

4134

Chotowa – Borowa
Dojazdy do
wiaduktu
SUMA

1407

300

43999

4267

3793

Zestawianie dróg ODM w Brzostek przeznaczonych do zamiatania pozimowego
jednostronnego.
• Teren Gminy Pilzno
Droga pow. nr. 1306R Pilzno-Szynwałd ul. 3 maja

-1200mb

Droga pow. nr. 1306R Pilzno-Szynwałd Łęki D.

-500mb

Droga pow. nr. 1306R Pilzno-Szynwałd Łęki G.

-600mb

B. Zamiatanie dróg powiatowych oraz chodników przy drogach powiatowych na
terenie powiatu dębickiego w sezonie letnim
1. Na terenie m. Dębica

Lp.

Nr
drogi

Nazwa drogi

km
początek

km
koniec

1

2

3

4

5

długość klasa
drogi km drogi
6

7

Ulice miejskie w Dębicy
1

1180R

ul. Kościuszki, Dębica - Zdziarzec

0+000

1+452

1,452

Z

2

1294R

ul. 1-go Maja

0+000

1+540

1,540

Z

3

1294R

ul. Jana Pawła II

0+000

2+280

2,280

z

4

1295R

ul. Krakowska

0+000

3+220

3,220

Z

5

1295R

ul. Rynek

0+000

0+230

0,230

Z

6

1295R

ul. Rzeszowska

0+000

2+410

2,410

Z

7

1296R

ul Robotnicza

25+007

25+572

0,565

Z

8

1296R

ul. Wielopolska

20+595

25+007

4,412

Z

9

1297R

ul. Wielopolska

0+000

0+961

0,961

L

10

2509R

ul. Świętosława

0+000

5+587

5,587

Z

11
12

Stara Krakowska
zatoki ul. Krakowska

0,450
0,651

13

ul. Kościuszki opaska wiadukt

0,100

14

Parkingi Rzeszowska

0,180

15

Most Straszęcin

0,220

16

Most Żyraków

0,220

Razem

24,478

Ulica
Rzeszowska
Krakowska
Wielopolska
Robotnicza
Kościuszki
Świętosława
1-go Maja
J. Pawła II
Rynek
Stara Krakowska

dwustronnie
dwustronnie
dwustronnie/jednostronnie
dwustronnie
dwustronnie
dwustronnie/jednostronnie
dwustronnie/jednostronnie
dwustronnie/jednostronnie
dwustronnie
dwustronnie/jednostronnie

2. Zamiatanie dróg powiatowych na terenie ODM Pilzno – wg potrzeb ok. 10 km
3. Zamiatanie chodników za 100m2 – wg potrzeb.

