
 

Oznaczenie sprawy: ZDM.26.34.2019 

 

 

Zarząd Dróg Miejskich 
OGŁASZA 

postępowanie prowadzone w trybie przetargu 
opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą 

Bezkosztowe usuwanie skutków zdarzeń drogowych na terenie miasta Gliwice 

Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich, ul. Płowiecka 31,44-121 Gliwice. 

e-mail zachara_m@zdm.gliwice.eu 

tel. +48 32/300-86-36 

Opis przedmiotu zamówienia: 

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1. usuwania skutków powypadkowych i innych zdarzeń losowych powodujących zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, na wszystkich drogach publicznych miasta Gliwice, 

2. pełnienia dyżuru przez 24h/dobę przez wszystkie dni w tygodniu w tym także święta oraz inne dni 

ustawowo wolne od pracy, 

3. podjęcia działań niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszeń z: Centrum Ratownictwa w Gliwicach oraz 

Zarządu  Dróg Miejskich w Gliwicach, 

4. neutralizacji substancji ropopochodnych i innych płynów eksploatacyjnych, stosowanych w pojazdach, 

materiały i środki w tym przede wszystkim sorbenty a także inne środki niezbędne do usunięcia 

występujących zagrożeń, zakupione we własnym zakresie, 

5. usuwania innych zagrożeń występujących na drogach, a zagrażających bezpieczeństwu ruchu 

drogowego, z zastosowaniem materiałów zakupionych we własnym zakresie, 

6. zbierania, magazynowania i pozbywania się zebranych oraz zużytych materiałów zgodnie                          

z przepisami ustaw o ochronie środowiska i odpadach, na własny koszt, 

7. usuwania oleju samochodowego, paliw, płynów eksploatacyjnych pochodzących z instalacji 

samochodowych i znajdujących się na jezdni a zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego 

wraz z oznakowaniem drogowym miejsca zdarzenia /plamy na jezdni/, 

8. usuwania wszystkich części samochodowych, materiałów rozrzuconych na jezdni oraz usuwanie 

oleju, paliw, płynów eksploatacyjnych pochodzących z instalacji samochodowych wskutek kolizji                 

i wypadków drogowych powodujących zagrożenie w ruchu drogowym, wraz z oznakowaniem 

drogowym miejsca zdarzenia /usuwanie skutków wypadku/, 

9. usuwania z jezdni wszystkich materiałów typu: żwir, humus, beton, itp., wynikających ze zdarzeń 

losowych w tym także spowodowanych przez nieznanych sprawców, a zagrażających 

bezpieczeństwu ruchu drogowego przy właściwym oznakowaniu drogi. 

10. za świadczenie usług będących przedmiotem umowy Wykonawca nie będzie pobierał 

wynagrodzenia od Zamawiającego. Odszkodowania w wysokości odpowiadającej poniesionym 

kosztom wykonanej usługi, Wykonawca będzie dochodził bezpośrednio od towarzystwa ubezpieczeń, 

w którym sprawca zdarzenia drogowego posiada ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów 

mechanicznych. 

Termin wykonania zamówienia: Od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. 

Opis warunków przystąpienia do przetargu: 

1) Wiedza i doświadczenie: 
Wykonawca musi wykazać, ze w okresie ostatniego roku przed upływem terminu składania ofert 
wykonał należycie co najmniej 800 pojedynczych sprzątań po zdarzeniach drogowych. 

W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokumenty dotyczące posiadania wiedzy                           

i doświadczenia będą rozpatrywane łącznie. 

2) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną min. 1 000 000,00 zł. 



 

 

 

Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty: 

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 

-  wykaz wykonanych usług z podaniem ich, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców o treści załącznika 

nr 3 do ogłoszenia oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane 

należycie, 

- dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej              
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną                   
min. 1 000 000,00 zł, 

 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: 

nazwa 
waga 

(znaczenie)% 
sposób liczenia wg wzoru 

Maksymalny czas dojazdu na miejsce 

realizacji usługi 
Wa=100,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100pkt 

gdzie: 

Cmin - najkrótszy zaoferowany czas dojazdu na miejsce zdarzenia, 

Cof - czas dojazdu na miejsce zdarzenia badanej oferty, 

Ca - liczba punktów w kryterium, 

Wa - waga w ocenianym kryterium. 

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę 
punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt. 

Uwaga: 

W powyższym kryterium oceniany będzie deklarowany czas w jakim Wykonawca przyjedzie we 

wskazane miejsce po otrzymaniu dyspozycji od w/w jednostek. Maksymalny czas nie może być 

dłuższy niż 90 minut i musi być określony w pełnych minutach. Oferta Wykonawcy, który 

zaproponuje czas dojazdu dłuższy niż 90 minut, zostanie odrzucona. 

1) Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez 

oferentów w zakresie powyższych kryteriów, 

2) zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i została 

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria wyboru. 

Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia: 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej,                   

na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego na 

mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. 

Forma, miejsce i termin składania ofert 
Ofertę o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego                                 
do dnia 30-12-2019r. do godziny 15:00. 

Termin związania ofertą: 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Zmiana lub odwołanie warunków przetargu: 
Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. 
Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której 
publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty. 

Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru: 
Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli: 
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu, 
b) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa, 
c) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. 



 

Warunki odwołania przetargu: 
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może 
nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu przetargu 
zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz 
przekaże oferentom, którzy złożyli oferty. 

Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie: 

Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy: 

a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert, 

b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia, 

c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków 

przystąpienia do przetargu, 

d)  oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył 

obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 

działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. 

Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie: 
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe                            
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. 
Informację o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści w informacji o wynikach przetargu. 

Zasady uzupełniania dokumentów: 
Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń 
lub dokumentów lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia                                 
w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, 
które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w 
zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia 
przetargu bez dokonania wyboru. 

Forma składanych dokumentów: 
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane 
wraz z tłumaczeniem na język polski. 

Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert): 
1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający: 
a) do upływu terminu składania ofert - zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest 

ogłoszenie o przetargu, 
b) po upływie terminu składania ofert - prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem 

informacji, o których mowa w pkt. 2), 
2) informację o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże                   
na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie                   
o przetargu. 

Zasady zmiany lub wycofania oferty: 
Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając                   
w Biurze Obsługi Interesantów organizatora przetargu stosowne pisemne oświadczenie. 

Wybór oferty: 

1)  w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty 

najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez 

dokonania wyboru oferty, 

2)  jeżeli w przetargu, w którym cena nie jest jedynym kryterium, nie będzie można dokonać wyboru 
oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takim samym bilansie 
kryteriów, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.  

Oferty złożone po terminie: 
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta. 

Istotne postanowienia umowy: 
zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy 



 

18-12-2019 r. Anna Gilner 

Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych. 

Załączniki: 
1) Załącznik nr 1 - formularz oferty, 
2) Załącznik nr 2 - wzór umowy, 
3) Załącznik nr 3 - wykaz usług. 

 

     Inspektor Dyrektor ZDM Gliwice 

18-12-2019 r. Małgorzata Zachara 


