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Miejski Zakład Komunalny w Gi życku 

11 – 500 Giżycko, ul. Suwalska 21 
tel. 798 112 435 

email: mzk@gizycko.pl 
 
 

ST.2512.47.2019                                                                           Giżycko, dnia 02 października 2019 r. 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
Miejski Zakład Komunalny w Giżycku zwraca się z zapytaniem ofertowym na „Zakup piasku do 
zimowego utrzymania dróg i chodników dla MZK Giżycko”.  
 
Wartość zamówienia nie przekracza 30.000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53, 
730), wobec czego procedura zamówienia nie podlega przepisom ustawy PZP., prosimy o złożenie 
oferty na: Zakup piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników dla MZK Gi życko 
 
1. Zamawiający: 
Miejski Zakład Komunalny 
ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko  
Tel. 798 112 435, email: mzk@gizycko 

 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Piasek naturalny (jako materiał) musi spełniać następujące warunki konieczne: 
• uziarnienie do 2 mm (nie dopuszcza się ziaren większych niż 4mm) na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005r w sprawie rodzajów  
i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz 
ulicach i placach (Dz. Ustaw 2005 nr 230 poz. 1960), 

• uziarnienie w miarę jednolite, 
• Nie może zawierać skaleń i zbryleń oraz zanieczyszczeń związkami organicznymi tj. patyków, 

liści, trawy, chwastów, szczątek korzeni, konarów i innych, 
• Barwa żółta, 
• Nie może zawierać choćby śladowych zanieczyszczeń gliniastych, 
• Oferowany piasek powinien być w stanie suchym, 
• Zamawiający zastrzega sobie prawo wyrywkowego sprawdzenia jakości dostarczanej partii 

materiału. Wykonawca zakwestionowaną jakość partii materiału odbierze na koszt własny. 
2.2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż piasku naturalnego do zwalczania 

skutków zimy (zapobieganie śliskości) w sezonie zimowym 2019/2020.  
2.3. Wielkość zamówienia (szacowana wartość) 600 ton. 
2.4. Wykonawca zapewni sukcesywną sprzedaż piasku w okresie od 01.11.2019 r. do 31.03.2020 r. 
2.5. Wykonawca zapewni załadunek piasku w żwirowni którą dysponuje, bezpośrednio na środki 

transportu podstawione przez Zamawiającego. 
2.6. Zamawiający zapewni w swoim zakresie środki transportu, którymi będzie realizował 

cyklicznie dostawy piasku do swojej siedziby. 
2.7. Żwirownia lub żwirownie , którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca nie mogą 

być położone w większej odległości niż 25 km od siedziby Zamawiającego (ul. Suwalska 21, 
11-500 Giżycko), ze względu na zwiększone koszty jego transportu z dalszych lokalizacji. 

2.8. Wykonawca w dokumencie „WYKAZ ŻWIROWNI” stanowiącym załącznik nr 3 do 
zapytania ofertowego wskaże szczegółowo lokalizacje swoich żwirowni, w celu możliwości 
określenia przez Zamawiającego odległości od swojej siedziby do miejsca odbioru piasku. 
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2.9. Odbiór piasku będzie realizowany sukcesywnie przez Zamawiającego (w okresie 
obowiązywania umowy) w zależności od jego potrzeb. 

2.10. Dostawy (odbiory) piasku, będą się odbywać po uprzednim telefonicznym, mailowym 
zawiadomieniu Wykonawcy (sprzedającego) określającym wielkość zamówienia i termin 
odbioru piasku. 

2.11. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o planowanym odbiorze piasku z co najmniej 2 
dniowym wyprzedzeniem (w celu przygotowania, zabezpieczenia przez Wykonawcę 
odpowiedniej ilości piasku i zapewnienia załadunku na środki transportu Zamawiającego). 

2.12. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi. 
2.13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia łącznej ilości piasku 

naturalnego w zależności od zapotrzebowania o maksymalnie 30 %,  
2.14. Zapotrzebowanie faktyczne Zamawiającego na piasek będzie uzależnione od panujących 

warunków atmosferycznych w sezonie zimowym 2019/2020. 
2.15. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktyczne ilości odebranego piasku.  

W przypadku zmniejszenia jak i zwiększenia ilości kupowanego piasku naturalnego, nastąpi 
proporcjonalne obniżenie lub zwiększenie wynagrodzenia. Z tego tytułu Wykonawcy nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego, a przede wszystkim 
roszczenie o zapłatę za ilość piasku nie dostarczonego. 

2.16. Wykonawca zobowiąże się do utrzymania ceny jednostkowej za tonę piasku podanej w 
ofercie w części dotyczącej zakresu podstawowego zamówienia, z ceną dotyczącą zakresu 
opcjonalnego (zwiększenia ilości zakupionego piasku). Dla obu zakresów cena będzie taka 
sama.  

2.17. Wykonawca będzie wystawiał faktury dla Zamawiającego za piasek, każdorazowo po jego 
odbiorze. 

2.18. Wykonawca zobowiąże się do zapewnienia niezmienności zaoferowanej ceny odbieranego 
piasku przez cały okres obowiązywania umowy. 

2.19. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia na prośbę Zamawiającego dla każdej partii 
dostarczanego materiału Certyfikat Oceny Zgodności (Certyfikat jakości) wystawiony przez 
wytwórcę piasku naturalnego. 

 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 
3. Istotne warunki umowy: 

3.1. Rzeczywista wielkość zleconych dostaw będzie wynikać  z potrzeb i możliwości finansowych 
Zamawiającego. 

3.2. Dostawa piasku obejmuję pozyskanie materiału przez Wykonawcę oraz jego załadunek na 
miejscu na środki transportu Zamawiającego. 

3.3. Przedmiot dostawy – odbiór piasku ze żwirowni należy przygotować sukcesywnie w miarę 
zgłaszanych potrzeb przez Zamawiającego. 

3.4. Ilość oraz termin poszczególnych odbiorów piasku wraz z załadunkiem będą zgłaszane 
telefonicznie przez przedstawiciela Zamawiającego na dwa dni przed ich realizacją. 

3.5. Odbiór piasku i załadunek będą się odbywały w dni robocze, w dniach i  godzinach ustalonych 
z Zamawiającym. 

3.6. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktur częściowych, potwierdzenia wagowe 
odbioru ilościowego materiału (piasku). 

3.7. Zapłata za wykonanie Zamówienia nastąpi na podstawie faktur w terminie 14 dni od daty 
złożenia prawidłowo wystawionych faktur w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca będzie 
wystawiał faktury cyklicznie po wykonaniu partii dostawy materiału. 

3.8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny przedmiotu 
zamówienia. 
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4. Opis sposobu obliczenia ceny: 
Oferta powinna zawierać cenę brutto za wykonanie całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną 
ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia w tym 
załadunek w żwirowni którą dysponuje Wykonawca, na środki transportu piachu podstawione przez 
Zamawiającego. 
 
5. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 

• Miejsce wykonania zamówienia:  
Zamawiający - Miejski Zakład Komunalny w Giżycku, ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko 
Wykonawca – miejsce odbioru piasku wskazane w ofercie przez Wykonawcę (lokalizacja 
Żwirowni, którą dysponuje).  

• Termin wykonania zamówienia: 
w okresie obowiązywania umowy od  1 listopada 2019 do 31 marca 2020 r.  
 
6. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz 

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
• Cena: 100 % - kryterium oznacza najniższą cenę za całość zamówienia. 
 
7. Sposób i warunki płatności: 
Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę z płatnością przelewem w terminie minimum 14 dni. 
 
Wykonawca wystawi fakturę na: 
Nabywca:       Odbiorca: 
Gmina Miejska Giżycko     Miejski Zakład Komunalny 
Aleja 1 Maja 14       ul. Suwalska 21 
11-500 Giżycko      11-500 Giżycko 
NIP 845-19-51-457 
 
8. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 
Ofertę należy złożyć do dnia 10 października 2019 roku (czwartek) do godziny 10:00 w formie 
pisemnej, w języku polskim, na wymaganym formularzu ofertowym stanowiącym – załącznik nr 1 
wraz  
z podpisanym (zaakceptowanym ) wzorem umowy stanowiącym – załącznik nr 2 oraz wykazem 
żwirowni stanowiącym – załącznik nr 3, w siedzibie Zamawiającego: 

Miejski Zakład Komunalny, 
ul. Suwalska 21, 
11-500 Giżycko.  

Formularz musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą 
reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 
organizacji firmy oferenta. 
Koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i opatrzona napisem: „Oferta na  zakup 
piasku do zimowego utrzymania dróg i chodników dla MZK Gi życko” nie otwierać przed 
10.10.2019 r. do godz. 10:15”. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 października 2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego. 
 
9. Osoba do kontaktu w sprawie postępowania: 

Paweł Milewski – kierownik sekcji ds. technicznych 
tel. 667 166 682, email: pawel.milewski@mzk.gizycko.pl 

 
 
Szanowni Państwo. 
Klauzula informacyjna. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:  
Administrator danych osobowych. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Giżycku, ul. Suwalska 21 11-500 Giżycko. Można się z nami kontaktować w następujący sposób: listownie: ul. Suwalska 21, 
11-500 Giżycko, przez pocztą elektroniczną mzk@gizycko.pl, telefonicznie: 798 112 435 
Inspektor ochrony danych. Wyznaczony przez Dyrektora MZK inspektor ochrony danych przyjmuje uwagi pod adresem e-mail: iodo@mzk.gizycko.pl 
Cele i podstawy przetwarzania. 
Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie na mocy przepisów obowiązującego prawa. 
Prawa osób, których dane dotyczą. 
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; prawo do ograniczenia przetwarzania danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 


