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Znak sprawy: WRM.271.4.2019
ZAPYTANIE OFERTOWE
I. Zamawiający:
Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a
zaprasza do złożenia ofert na: Konserwacja oznakowania drogowego pionowego
i poziomego miasta Kowary
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na konserwacji oznakowania
drogowego pionowego i poziomego miasta Kowary i obejmuje;
I: Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego :
1. prostowanie przekrzywionych słupków i tarcz znaków;
2. wymianę uszkodzonych i nieczytelnych znaków;
3. montaż nowego oznakowania;
4. kontrolę oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanego
na drogach będących w zarządzie Burmistrza Miasta Kowary
5. utrzymanie znaków w należytej czystości;
6. usuwanie wyjątkowych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. montażu brakującego
oznakowania wynikającego z kradzieży, dewastacji, którego brak może być przyczyną wystąpienia
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
7. zapewnienie na koszt Wykonawcy przestrzeni magazynowej w celu przechowywania w niej
zdemontowanych elementów oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego;
8. posiadanie na stanie magazynowym oraz ustawieniu w nagłych przypadkach znaków drogowych
oraz innych zabezpieczeń;
Zakres czynności związanych z bieżącym utrzymaniem oznakowania pionowego oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmuje:
9. kontrolę trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) oznakowania pionowego oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego zlokalizowanego na drogach będących w zarządzie Burmistrza
Miasta Kowary (raz w tygodniu kontrola winna być dokonywana w obecności przedstawiciela
zamawiającego) oraz składania raportu (wg załącznika nr 2) z dokonanych kontroli;
10. utrzymanie w należytej czystości znaków poprzez mycie ich minimum 2 razy w roku, w tym po
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okresie zimowym, środkami nie pogarszającymi własności użytkowych lica znaku oraz bieżącym
usuwaniu w okresie zimowym śniegu z lica znaków;
11. w razie stwierdzenia podczas kontroli przeprowadzanej przez Wykonawcę lub w sytuacji przyjęcia
zgłoszenia telefonicznego funkcjonariuszy Policji, powstania sytuacji wyjątkowego zagrożenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci braku lub zniszczenia oznakowania pionowego lub
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w szczególności dotyczy to znaków A7, B1, B2, B20,
D3, D6,), Wykonawca niezwłocznie powiadamia (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w
Kowarach) o tym fakcie Zamawiającego i ustala zasady i zakres likwidacji zagrożenia. Poza
godzinami pracy Urzędu Miejskiego w Kowarach niezwłocznie przystępuje do usuwania zagrożenia, a
Zamawiającemu przedstawia dokumentację zdjęciową wykonanych robót wraz z opisem wykonanych
prac oraz raport według załącznika nr 3.
12. zapewnienie przestrzeni magazynowej w celu przechowywania w niej zdemontowanych
elementów oznakowania pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z odzysku.
13. posiadanie na stanie magazynowym oraz ustawieniu w nagłych przypadkach znaków drogowych
oraz innych zabezpieczeń obejmuje poniższe oznakowanie:
- 3 kompletów znaków B – 36,
- 2 komplety znaków B – 1,
- 2 komplety znaków B – 2, B – 21, B – 22, A – 14, A – 12c, A – 12b, B – 33 (ograniczenie
prędkości do 40 km/h)
- pachołki drogowe typu U – 55 – 10 sztuk,
- 2 komplety barier drogowych z grupy U – 3c,
- 2 komplety barier drogowych z grupy U – 3d
- 2 kompletna bariera drogowa U – 20b wraz z tarczą znaku B – 1.
Przez komplet znaków wymienionych powyżej rozumie się – tarczę znaku wraz z elementami
mocującymi, słupek oraz przenośną podstawę.
14. zakup i montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego znaków z grupy wielkości - małe typu
A,B,D po 15 szt. z każdego typu wraz z konstrukcjami wsporczymi.
15. montaż nowego oznakowania drogowego pionowego oraz poziomego w oparciu o projekty stałej
organizacji ruchu drogowego.
16. utrzymanie w należytym stanie znaków systemu informacji miejskiej.
17. zabezpieczenie imprez organizowanych przez zamawiającego w oparciu o projekty zmiany
organizacji ruchu.
Kontrola, odbiór robót oraz wymagania do stosowanych materiałów
Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokonywać będzie przeglądu kontrolnego w celu stwierdzenia
jakości prowadzonych prac związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Zastosowane materiały muszą bezwzględnie spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania
na drogach (Dz.U. 2019 poz. 880)
Każdy materiał do wykonywania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy, musi posiadać
aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe powinny posiadać certyfikat
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bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę.
Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, za szkody wynikłe
z niewykonania lub niewłaściwego wykonania prac wynikających z zakresu umowy.
II. Odnowa oznakowania poziomego.
1. Przedmiotem Zadania II jest wykonanie odnowy oznakowania poziomego na drogach
będących w zarządzie Burmistrza Miasta Kowary.
2. Odnowa oznakowania poziomego polegać będzie na wykonaniu zgodnego z obowiązującymi
przepisami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR zał. nr 4)
mechanicznego i/lub ręcznego malowania farbami cienkowarstwowymi po istniejącym
oznakowaniu poziomym przy następujących warunkach:
a) barwa oznakowania biała,
b) grubość nakładanej powłoki dla farb cienkowarstwowych od 0,3 do 0,8 mm mierzonej jako grubość
powłoki mokrej;
c) udzielenie gwarancji na wykonane roboty min 24 miesiące,
3. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą dokonywać będzie przeglądu kontrolnego wykonanych
prac w celu stwierdzenia ich jakości.
4. Zastosowane materiały muszą bezwzględnie spełniać wymogi określone w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 880).
5. Wszelkie użyte materiały muszą posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, a na każde żądanie zamawiającego, osoby nadzorującej, Wykonawca zobowiązany
jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatę techniczną.
Szczegółową ilość i lokalizację oznakowania pionowego i poziomego objętego zamówieniem
stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
III. Termin realizacji zamówienia:
Zamówienie będzie realizowanie od dnia podpisania umowy do dnia 16.07.2021 r.
Szczegółowe terminy wykonania dla Zadania I:
- ustawienie w nagłych przypadkach znaków drogowych oraz innych zabezpieczeń do 3 godzin od
przyjęcia zgłoszenia;
- prostowanie znaków oraz barier do 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia;
- wymianę uszkodzonych i nieczytelnych znaków, montaż nowego oznakowania, montaż i wymianę
uszkodzonych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego do 72 godzin od przyjęcia zgłoszenia;
- usuwanie wyjątkowych zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in. montażu brakującego
oznakowania wynikającego z kradzieży, dewastacji, którego brak może być przyczyną wystąpienia
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - do 3 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
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Szczegółowe terminy wykonania dla Zadania II:
- Wykonawca zlecone prace wykona w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania zlecenia od
Zamawiającego.
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych dla
potwierdzenia ich spełnienia:
1. Biorący udział w postępowaniu wykonawcy obowiązani są wykazać spełnianie następujących
warunków udziału w postępowaniu:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów - złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. nr 6
b) zdolności technicznej lub zawodowej:
c) Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej
jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu oznakowania pionowego i poziomego o wartości tej
usługi nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
d) Wykonawca winien wykazać, że dysponuje co najmniej następującymi narzędziami i urządzeniami
technicznymi:
- samochód przystosowany do przewozu osób, narzędzi i części zamiennych – sztuk 1,
- malowarka drogowa– sztuk 1,
2. Wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 6,
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – załącznik nr 7
4. Dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są:
- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
- oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia
5. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 8
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V. Kryterium oceny oferty :
1. Cena brutto przedmiotu zamówienia - 100%
2. Opis sposobu obliczenia punktów do oceny oferty:
Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie
mniej, według wzoru:

(

)

ano
∗100 = Pc
ank

Pc – ilość punktów otrzymana
ano – najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert,
ank – cena brutto badanej oferty,
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
określonym w zapytaniu ofertowym oraz została oceniona jako najkorzystniejsza, czyli uzyskała
najwyższą liczbę punktów
VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty (wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami) należy składać w terminie do dnia 12.07.2019 r.
do godziny 10:45 w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary,
pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta – budynek A).
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.07.2019 r. o godz.11:00 w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miejski
w Kowarach, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary, pok. nr 13 (sala konferencyjna-I piętro-budynek A).
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania.
4. Oferty złożone przed upływem terminu otwarcia mogą zostać zmienione lub wycofane. Zmiany lub
wycofania dokonuje się poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli w formie pisemnej poprzez jego
doręczenie na adres Zamawiającego.
5. Zamawiający poinformuje o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
Zawiadomienie o wyborze zostanie przesłane faksem lub e- mailem.
VII. Opis sposobu przygotowywania ofert:
1. Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym wraz z wszelkimi wymaganymi
oświadczeniami i dokumentami i powinna znajdować się w zamkniętej kopercie z napisem:
„Konserwacja oznakowania drogowego pionowego i poziomego miasta Kowary”
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim.
3. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Można złożyć tylko jedną ofertę.
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VIII. Warunki płatności - określone w projekcie umowy - załącznik nr 9 do zapytania ofertowego.
IX. Wypełnienie obowiązków informacyjnych RODO
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”, informuję, że:
 administratorem Pani/a danych osobowych jest Gmina Miejska Kowary, ul. 1 Maja 1a, 58530 Kowary, tel. 75 64 39 222, e-mail: bok@kowary.pl


kontakt e-mail do Inspektora Ochrony Danych: iod@kowary.pl



Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub (i) lit.e RODO w
celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn „Konserwacja
oznakowania drogowego pionowego i poziomego miasta Kowary” prowadzonym w trybie
zapytania ofertowego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
2. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;





w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) 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;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
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a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b lub (i) lit.e
RODO.
X. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy:
1. Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, miejsce i termin podpisania umowy
zostaną wskazane w piśmie informującym o wyniku postępowania.
2. Podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sposób
ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może
wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Osoby upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
 Paulina Gierałt – Inspektor ds. infrastruktury technicznej, tel. 75 64 39 225, e-mail:
paulina.gieralt@kowary.pl

Załączniki:
· załącznik nr 1 - Ilość i lokalizacja oznakowania pionowego i poziomego
· załącznik nr 2 - Raport z dokonanych kontroli
· załącznik nr 3 - Raport z wykonanych czynności
· załącznik nr 4 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
· załącznik nr 5 - Formularz ofertowy,
· załącznik nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków
· załącznik nr 7 - Doświadczenie zawodowe
· załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi
· załącznik nr 9 - Wzór umowy,

.…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej

* w przypadku zawierania umowy
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