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ZAPYTANIE OFERTOWE

Wójt Gminy Siennica zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.: "Zimowe
utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2015/2016".

Niniejsze zamówienie realizowane będzie bez stosowania przepisow ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późno zm. )
stosownie do art. 4 pkt 8 tejże ustawy.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Siennica, ul. Kołbielska 1,05-332 Siennica
tel. 25-757-20-20
NIP 8222147162, REGON711582782
e-mail: ugsiennica@poczta.fm

2. PRZEDMIOT I ZAKRESZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Siennica.

Część I zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Siennica po zachodniej stronie
drogi wojewódzkiej 802.

Sołectwa Pogorzel, Nowa Pogorzel, Siennica, Grzebowilk, Dąbrowa, Borówek, Nowe Zalesie,
Zalesie, Chełst, Nowodwór, Kośminy, Bestwiny, Lasomin, Gągolina Dłużew, Majdan, Starogród,
Nowy Starogród, Wólka Dłużewska, Kąty, Kulki, Ptaki, Żakówek, Żaków.

Łączna długość dróg objętych odśnieżaniem wynosi około 68 km. Szacowana przez
Zamawiającego ilość godzin pracy sprzętu do odśnieżania wynosi około 550 godzin, przy
czym ilość ta może ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Część II zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Siennica po wschodniej
stronie drogi wojewódzkiej 802

Sołectwa Pogorzel, Nowa Pogorzel, Siennica, Julianów, Wojciechówka, Strugi Krzywickie,
Krzywica, Łękawica, Budy Łękawickie, Boża Wola, Swoboda, Zglechów, Nowy Zglechów, Siodło,
Świętochv, Żakówek, Żaków, Nowodzielnik, Dzielnik, Drożdżówka.

Łączna długość dróg objętych odśnieżaniem wynosi około 34km. Szacowana przez
Zamawiającego ilość godzin pracy sprzętu do odśnieżania wynosi około 340 godzin, przy
czym ilość ta może ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Odśnieżanie dróg gminnych.

2. Usuwanie śliskości poprzez posypywanie dróg mieszanką solno - piaskową.

3. Odśnieżanie dróg gminnych wraz z likwidacją śliskości.



4. Odśnieżanie dróg sprzętem wymienionym w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego;

5. Odśnieżanie dróg wskazanych przez Zamawiającego;

6. Odśnieżanie dróg na szerokość nawierzchni bitumicznej, a w przypadku dróg o
nawierzchni tłuczniowej i gruntowej na szerokość pozwalającej bezpiecznie wyminięcie
nadjeżdżający pojazd;

7. Utrzymanie w gotowości sprzętu i maszyn z obsługą przewidzianą do zimowego
utrzymania dróg;

8. Zapewnienie we własnym zakresie przez Wykonawcę stałej obsługi naprawczo-
remontowej dla sprzętu;

9. Przestrzeganie przepisów BHP;

10. Terrninowewvkonanie usługi;

11. Informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą
wpłynąć na jakość wykonywanej usługi;

12. Sporządzanie raportów z wykonanego zakresu robót
potwierdzenia przez Zamawiającego;

13. Wykonawca zobowiązuje się do 24- godzinnej dyspozycyjności w stosunku do
Zamawiającego w zakresie przyjęcia zgłoszenia usług objętych umową.

14. Wykonawca od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia sezonu zimowego, ponosi
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie za który jest
odpowiedzialny.

15. W szczególnej sytuacji pogodowej
lub dużych oblodzeń dopuszcza
samowolnej decyzji o wykonaniu
uzyskaniu jego akceptacji.

16. Wezwanie do pracy odbywać się będzie telefonicznie przez upoważnionych pracowników
Zamawiającego. Czas przystąpienia do pracy od przyjęcia wezwania nie później niż 1
godzina.

17. Wykonawca nie wlicza czasu który potrzebny jest mu na dojazd do miejsca wykonania
usługi odśnieżania, uwzględnia tylko rzeczywisty czas trwania samej usługi odśnieżania.

uzyskanie na nich

tj. w przypadku intensywnych opadów śniegu
się możliwość podjęcia przez Wykonawcę

prac, po zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu i

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca musi spełniać warunek dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym. Wykonawca winien dysponować dopuszczonym do ruchu zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa:
a) minimum jednym pojazdem przystosowanym do odśnieżania dróg,
b) minimum jednym pojazdem przystosowany do odśnieżania dróg z możliwością

posypywania mieszanką solno - piaskową.
Na potwierdzenie warunku Wykonawca do oferty musi załączyć wykaz sprzętu, jakim
dysponuje potwierdzający spełnianie warunku - wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego.

4. CZĘŚCIZAMÓWIENIA

1. Zamówienie obejmuje dwie części:
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Część I zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Siennica po zachodniej stronie drogi
wojewódzkiej 802.

Część II zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Siennica po wschodniej stronie drogi
wojewódzkiej 802

2. Wykonawca może złożyćofertę na I, II lub na obydwie częścizamówienia.

5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.04.2016 r.

6. KRYTERIA OCENY OFERT I SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Łączna cena ofertowa brutto za 1 godz. pracy sprzętu - 100 %,
2. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści wymaganiom

określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

3. Cenę oferty dla każdej części zamówienia należy podać jako sumę ceny jednostkowej
brutto za godzinę pracy pojazdu przystosowanego do odśnieżania dróg oraz ceny
jednostkowej brutto za godzinę pracy pojazdu przystosowanego do odśnieżania dróg z
możliwością posypywania mieszanką solno - piaskową.

4. Cena ofertowa przedstawiona w Formularzu ofertowym (załączniku nr 1) musi być podana
w złotych polskich.

5. Cena ofertowa powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia
określonego w zapytaniu ofertowym. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z zapytania ofertowego, jak
również koszty w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

6. Cena jednostkowa będzie niezmienna przez cały czas realizacji zamówienia i Wykonawca
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

7. WYNAGRODZENIE

Rzeczywista wysokość wynagrodzenia zostanie określona na podstawie ceny roboczogodziny
za godzinę pracy pojazdu i czasu wykonywanych prac tym sprzętem, wykazanych w raportach
tygodniowych z prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg.

8. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta powinna zawierać:

I) Wypełniony Formularz ofertowy (załącznik nr 1) w części, na którą Wykonawca składa
ofertę,

2) Wykaz sprzętu (należy wypełnić załącznik nr 2)

9. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Siennicy ul. Kołbielska 1, 05-332 Siennica, w

sekretariacie urzędu pokój nr 6 do dnia 5 listopada 2015 r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi 5 listopada 2015 r. o godz. 10.15. w pokoju nr 1.
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10. ZAPYTANIAO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotu zamówienia można kierować pod nr fax.
25/757 2095, lub e-mail inwestycje@ugsiennica.pl

1l. UWAGI
1. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia zapytania ofertowego z podaniem

uzasadnionej przyczyny.

Załączniki:
l. Załącznik nr 1- formularz ofertowy,
2. Załącznik nr 2 - wykaz sprzętu
3. Załącznik nr 3 - Wzór umowy - część I zamówienia
4. Załącznik nr 4 - Wzór umowy - część" zamówienia

Sporządzi/a:

Justyna Chrzanowska
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