
Sanok dn.23.06.2022r.  

 ZP.2521.27.2022                                                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE 

            w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości niższej niż 130000,00 zł  

bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1  cytowanej ustawy. 

 
 

Nazwa zadania:  
 
Trzykrotne mechaniczne zamiatanie  ulic powiatowych  w zakresie przestrzeni 
przykrawężnikowej  0,5m,  według ustalonego harmonogramu, będących w zarządzie 
Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku . 

 
 
Dane Zamawiającego: 
Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku 
Adres: ul. Witkiewicza 8, 38-500 Sanok 

             TEL: 134642445, FAX: 134642445  
email: info@pzd.sanok.pl  

          Osoba do kontaktów: Danuta Ziajka tel. 134642445, 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Trzykrotne mechaniczne zamiatanie w zakresie przestrzeni przykrawężnikowej 0,5 m dróg  
powiatowych, będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku, objętych 
wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,. 

Usługa obejmuje : trzykrotne (zgodnie z poniższym harmonogramem) mechaniczne 
zamiatanie dróg w zakresie przestrzeni przy krawężnikowej 0,5 m , wywiezienie , utylizacja 
pozbieranych śmieci  

2. Wykaz dróg stanowi zał. nr 2  

3. Harmonogram prac : 

Pierwsze zamiatanie w okresie od 18  do 22 lipca  2022r. 

 

Drugie zamiatanie w okresie od 22 do 26 sierpnia 2022r. 

 

Trzecie zamiatanie w okresie od 17 do 21 października 2022r. 

 

4. Opis wymagań 

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy  posiadający  zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania i transportu odpadów.  

 
5. Warunki udziału w postępowaniu: 
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Posiadać  zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania i transportu 

odpadów.  doświadczenie w wykonywaniu usługi porównywalnej z przedmiotem zamówienia  

posiadać ważna polisę  OC,  

 

 
6. Wykaz dokumentów: 

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej 

              2) Kopia polisy OC 
 

5. Kryteria oceny ofert: 

     Najniższa cena  

     

6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą: 

     - termin realizacji zamówienia : zgodnie z harmonoogramem   

     okres związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert  

7. Termin i miejsce złożenia oferty: 

ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu 
 w zamkniętej kopercie  do siedziby  Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8  
w terminie do 30.06.2022r .do godz. 12.00 do siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w 
Sanoku ul. Witkiewicza 8 opisanej w następujący sposób : 
 
„ Oferta – naprawa poboczy ” 

  

8. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia: 

Zapłata wynagrodzenia  nastąpi w częściach, po każdym wykonaniu zamiatania 
potwierdzonym protokołem odbioru robót w wysokości odpowiadającej kwocie jednokrotnego 
zamiatania    w terminie 30       dni od daty przedłożenia faktury  z załączonym i podpisanym 
przez Zamawiającego   protokołem  zdawczo – odbiorczym 
 

9. Sposób komunikacji: 

       Za pośrednictwem poczty elektronicznej  

Załączniki: 

1. Formularz ofertowy wykonawcy, 
2. ……………………………………. 
3. ……………………………………                                                                                                        

 
                                                                                     Zatwierdził : 

                                                     Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku  

                                                                             Wojciech Naparła 

 



FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 
Dane Wykonawcy: 

Nazwa/imię, nazwisko*....................................................................................................................... 

Siedziba/adres zamieszkania*............................................................................................................ 

Nr telefonu,/faksu, e-mail ................................................................................................................... 

NIP ......................................................... 

Dane Zamawiającego:  

             Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ul. Witkiewicza 8 , 38-500 Sanok TEL: 134642445, FAX: 
134642445 email: info@pzd.sanok.pl  

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego wyłączonego z obowiązku 
stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1129 ze zm.), o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1) niniejszej ustawy, pn.: Trzykrotne mechaniczne 
zamiatanie w zakresie przestrzeni przykrawężnikowej 0,5 m dróg  powiatowych, będących w 
zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku, objętych wykazem stanowiącym załącznik do 
niniejszego zapytania,. 

 znak sprawy  (  ZP.2521.27.2022    )                                                                            
 

niniejszym składamy ofertę następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie za trzykrotne  zamówienia za cenę brutto ............................. zł 

(słownie ..........................................................................................................................................) 

obowiązujący podatek VAT ............ % .......................... zł 

cena netto ................................ zł 

2.Oferujęemy za jednokrotne wykonanie przedmiotu zamówienia  cenę  :  
 
cena netto za  wykonanie jednokrotne zamówienia za cenę brutto   ...…………………………….. zł  

(słownie ..........................................................................................................................................) 

obowiązujący podatek VAT ............ % .......................... zł 

cena netto ................................ zł 

 
Oświadczam, że: 

1. Cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Wykonawca  
w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Jestem związany z ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 
4. Akceptuję termin realizacji zamówienia. 
5. Podana w ofercie cena nie ulegnie zmianie. 
6. zapoznałam/em się z ogłoszeniem naboru ofert. 
7. uzyskałam/em  wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania umowy. 
8. ……………………………………………………. 

 

Data: …………………………..             ............................................................ 
(podpis i pieczątka uprawnionego 

przedstawiciela wykonawcy) 
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Umowa wzór 
 

 
zawarta w dniu  ……… w Sanoku pomiędzy:   pomiędzy Powiatem Sanockim  ul. Rynek 1 , 
38-500 Sanok  NIP 687-17-86-679 - Powiatowym Zarządem Dróg w Sanoku ul. 
Witkiewicza 8 , zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje: 

Wojciech Naparła-Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku , na podstawie 
pełnomocnictwa Zarządu Powiatu Sanockiego z dnia  15 marca 2016r Uchwała Nr 68/2016 
przy kontrasygnacie Pani Janiny Groń–  Głównego Księgowego Powiatowego Zarządu Dróg  
w Sanoku 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym  
 
a  ……………………………………………………………………………………………. 
 
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą „, w imieniu którego działają : 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
po przeprowadzeniu postępowania w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 
ze zm.), na podst. art. 2 ust. 1 pkt 1  cytowanej ustawy. 
 
o następującej treści: 
      § 1 
 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania:  trzykrotne mechaniczne 
zamiatanie w zakresie przestrzeni przykrawężnikowej 0,5 m, dróg  powiatowych, będących w 
zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Sanoku, objętych wykazem stanowiącym załącznik 
do umowy. 

Usługa obejmuje : trzykrotne mechaniczne zamiatanie dróg w zakresie przestrzeni przy 
krawężnikowej 0,5 m , wywiezienie , utylizacja pozbieranych śmieci, zgodnie z poniższym 
harmonogramem : 

• Pierwsze zamiatanie w okresie od 18  do 22 lipca  2022r. 

 

• Drugie zamiatanie w okresie od 22 do 26 sierpnia 2022r. 

 

• Trzecie zamiatanie w okresie od 17 do 21 października 2022r. 

 

 
2. Zapytanie ofertowe Zamawiającego i przyjęta oferta Wykonawcy stanowią jako załączniki 
integralną część umowy.    

 
§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się zgodnie z harmonogramem robót 
określonym w § 1 ust. 1.     

 
 
 
 
 



§ 3 

1. Po wykonaniu zamiatania w  każdym z przewidzianych harmonogramem terminów 

zostanie przeprowadzony odbiór robót,  w ciągu czternastu dni od daty pisemnego  

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości robót do odbioru.  

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprawidłowości w wykonaniu umowy  

Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy termin nieodpłatnego usunięcia wad.  

3. Odbiór robót będzie dokumentowany przez  podpisany przez strony protokołu odbioru 

robót . 

§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy (trzykrotne  wykonanie zamiatania)  Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie w wysokości ……………….. zł 00/100 brutto (słownie 

…………………………….. zł 00/100 brutto). 

2. Zapłata wynagrodzenia  nastąpi w częściach, po każdym wykonaniu zamiatania 

potwierdzonym protokołem odbioru robót w wysokości odpowiadającej kwocie 

jednokrotnego zamiatania tj. ……………….. zł 00/100 brutto (słownie 

…………………………….. zł 00/100 brutto).  

3. Wynagrodzenie jest ryczałtowe tj. w powyższej kwocie brutto znajdują się wszelkie 

koszty związane z realizacją  zamówienia.   Zamawiający nie przewiduje waloryzacji 

cen.   Zamawiający nie jest płatnikiem podatku VAT. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

na fakturze, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT,  w 

terminie do  30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu. 

5. Fakturę  należy  wystawić   na : 

Nabywca :  

Powiat  Sanocki ul. Rynek 1 , 38-500 Sanok    NIP 687-17-86-679 ,    

Odbiorca/Płatnik : 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku ,ul. Witkiewicza  8, 38-500 Sanok    

6. W przypadku nie uregulowania należności w terminie, Zamawiający zobowiązany będzie 

do zapłaty Wykonawcy ustawowych odsetek. 

     § 5 
Osobami upoważnionymi do kontaktów Stron są :  

1) ze strony Zamawiającego – Andrzej Klimkowski tel. 604616013 
2) ze strony Wykonawcy – …………………………………………. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia 
umownego brutto, określonego w §4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia ,  
b) za odstąpienie od umowy  przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 
określonego w  §4, ust.1.  
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić 
od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego. 

 
§ 8 

Zleceniodawca może odstąpić od niniejszej umowy w każdym czasie  jeżeli  Zleceniobiorca  
narusza określone niniejszą umową  warunki wykonania przedmiotu umowy. 

 



§ 9 
Wszelkie spory wynikłe z wykonania umowy będą poddane pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego miejscowo dla Zamawiającego 

 
§ 10 

Wszelkie zmiany warunków umowy mogą nastąpić za zgodą stron – w formie pisemnej  pod 
rygorem nieważności   
 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego,. 

§ 12 
 
Umowę sporządzono w 4-ch   jednobrzmiących egzemplarzach – po dwa egzemplarze dla 
każdej ze stron. 
 
         ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

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/Pana danych osobowych jest  Powiatowy zarząd dróg w Sanoku k 1, tel. 

13 4642 445; 

▪ inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym zarządzie dróg w Sanoku  jest Pan  

Paweł Rogoz , tel. iod@pzd.sanok.pl 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego; 

▪ 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 2017 r. poz. 1579 i 2018), 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; 

▪ 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: 

− 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, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

▪ nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− 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. c ROD 



                                                                                                        zał. nr 2  

 

Wykaz dróg powiatowych będących w zarządzie PZD SANOK 
przeznaczonych do zamiatania w roku 2022  

 

 

       

 Lp. Nr ulicy Nazwa ulicy 
Szerokość 
jezdni (m) 

Długość odcinka 
w km 

 

  

            

 1. 2231R Białogórska 8,00 0,824  

 2. 2247R Daszyńskiego 6,10 0,170  

 3. 2252R Jagiellońska 6,90 0,700  

 4.  2232R Jana Pawła II 6,90 1,046  

 5. 2239R Królowej Bony II 6,00 0,138  

 6. 2238R Konarskiego 
4,9                          
3,5 

0,680  

  

 7. 2233R Kościuszki 6,70 0,677  

 8. 2231R Mickiewicza 6,30 0,930  

 9. 2239R Podgórze 6,00 0,648  

 10. 2241R Rymanowska 6,60 0,354  

 11. 2250R Słowackiego 6,60 0,820  

 12 2236R 800-lecia 6,00 0,531  

 13 2235R Traugutta 6,00 1,504  

 
14 2414R 

II Pułku Strzelców 
Podhalańskich 

6,00 0,360 
 

 15 2212R Okulickiego 6,00 1+030  

 16 2222R Chrobrego 6,00 0+740  

 
17 2235R 

Sanok – Dobra w/m 
Trepcza 

6,00 0+710 
 

 
18 2217R 

Jurowce- Trepcza 
w/m Trepcza 

6,00 0+920 
 

    

   Razem 12,782  

       

       

       

       

       

       

       
 
 


