
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 27/2015
GMINA CHORZELE Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
ul Stanisława Komosińskiego 1 z dnia 20 marca 2015 r.

06-330 Chorzele
. )̂p..76.1-t.‘C&4-56'...Begon:.550667082 
Pieczęć jednostki/Nr pisma

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro

na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa zimowego utrzymania dróg polegająca na 

odśnieżaniu dróg gminnych oraz zwalczaniu śliskości drogowej na terenie gminy 
Chorzele w sezonie zimowym w 2017 roku.

2. Zakresem świadczonej usługi objętych będzie 41 sołectw, przedmiot zamówienia 
podzielono na części:
Część I : obejmuje odśnieżanie dróg następujących wsi:

Zaręby, Krukowo, Binduga, Łaz, Poścień Wieś, Poścień Zamion: sza
cunkowa długość trasy 32 km; szacunkowa ilość roboczogodzin - 137 
r-g pracy sprzętu;

Część II : obejmuje odśnieżanie dróg następujących wsi:
Rzodkiewnica, Nowa Wieś Zarębska, Rawki, Wierzchowizna: szacun
kowa długość trasy 33 km; szacunkowa ilość roboczogodzin - 59 r-g 
pracy sprzętu;

Część III: obejmuje odśnieżanie dróg następujących wsi:
Opaleniec (Chorzele Kolonia), Ścięciel, Mącice, Budki, Raszujka, Pru- 
skołęka: szacunkowa długość trasy 35 km; szacunkowa ilość roboczo
godzin - 82 r-g pracy sprzętu;

Część IV : obejmuje odśnieżanie dróg następujących wsi:
Bagienice, Duczymin, Dzierżęga Nadbory, Kwiatkowo. Rembielin, Li
powiec, Czaplice Wielkie, Aleksandrowo, Rycice, Krzynowłoga Wiel
ka, Brzeski Kołaki, Przysowy: szacunkowa długość trasy 46 km; sza
cunkowa ilość roboczogodzin - 39 r-g pracy sprzętu;

Część V : obejmuje odśnieżanie dróg następujących wsi:
Gadomiec Chrzczany, Gadomiec Miłocięta, Bogdany Wielkie, Dąbro
wa, Dąbrówka Ostrowska, Bugzy Płoskie, Liwki, Niskie Wielkie, No
wa Wieś, Stara Wieś, Wasiły Zygny, Wólka Zdziwójska. Zdziwój No
wy, Zdziwój Stary, Jedlinka: szacunkowa długość trasy 45 km; szacun
kowa ilość roboczogodzin -  102 r-g pracy sprzętu;

3. Wyżej wymienione ilości roboczogodzin pracy sprzętu do odśnieżania dróg należy 
traktować szacunkowo, ilość ta będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego związanych z panującymi warunkami atmosferycznymi.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej 
ilości prognozowanego zapotrzebowania szacunkowego, co będzie związane



z panującymi warunkami atmosferycznymi (w przypadku: małych opadów śniegu, braku 
opadów śniegu lub braku oblodzeń).

5. Zakres świadczonej usługi obejmował będzie między innymi koszty:
1) koszt dojazdu do miejsca rozpoczęcia usługi;
2) Koszt dojazdu do miejsca załadunku materiałów do zwalczania śliskości na drogach;
3) usługę faktycznego odśnieżania tj. płużenia;
4) posypywania miejscowego (zwalczania śliskości);
5) jednoczesnego odśnieżania i sypania;
6) koszt zużycia paliwa
7) koszty eksploatacyjne sprzętu i naprawy w razie awarii
8) koszty obsługi
9) koszty posiadania wymaganych prawem ubezpieczeń mienia i osób,
10) koszty ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim w trakcie świadczenia 

usługi.
6. Materiał do zwalczania śliskości zimowej na drogach Wykonawca zabezpiecza we 

własnym zakresie w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
Przewidywana ilość mieszaniny piasku z solą do usuwania oblodzeń:
dla części zamówienia I, II, III, IV, V -  należy przyjąć po 20 t. mieszaniny piasku z solą, 
dla każdej części zamówienia.
Powyższe ilości mieszaniny piasku z solą należy wkalkulow ać w cenę roboczogodzin 
pracy sprzętu.

7. Usługa obejmuje: odśnieżanie dróg, zatok przystankowych i miejsc zatrzymywania się 
komunikacji autobusowej oraz usuwanie śliskości zimowej przez posypywanie 
mieszaniną piasku z solą dróg, zatok przystankowych i miejsc zatrzymywania się 
komunikacji autobusowej, w przypadku wystąpienia oblodzeń.

8. Przy wykonywaniu usługi wymaga się zachowania następującego standardu:
a) minimalna szerokość odśnieżania to: jezdnia i pobocze oraz wykonanie zatoczki 

do mijania w odległości nie mniejszej niż 500 metrów jedna od drugiej,
b) drogi powinny być odśnieżane na bieżąco w trakcie opadów, tak aby na 

nawierzchni nie zalegała większa warstwa śniegu niż 3 cm,
c) po ustaniu opadów nawierzchnie wszystkich dróg powinny być oczyszczone ze 

śniegu w nieprzekraczalnym czasie 8 godzin,
d) sprzęt przeznaczony do odśnieżania musi mieć wszelkie uzgodnienia 

dopuszczające do użytku po drogach publicznych.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wybrane przez siebie zadanie (od 1 do 
5) lub na wszystkie zadania.

10. Zamówienie udzielane będzie na zlecenie. Wielkość zamówienia uzależniona będzie od 
faktycznie panujących warunków atmosferycznych.

11. Wartość prac zostanie wyceniona według ceny jednostkowej netto jednej roboczogodziny 
efektywnej pracy sprzętu (bez czasu dojazdu) i faktycznej liczby czasu pracy sprzętu po
twierdzanych każdorazowo przez sołtysów wsi w których realizowana jest usługa, rad
nych lub przedstawicieli Zamawiającego dla każdej części zamówienia.

12. Godziny pracy sprzętu dokumentowane zostaną raportami czasu pracy sprzętu przygo
towanymi przez Wykonawcę - potwierdzanymi przez sołtysów wsi w których realizo
wana jest usługa, radnych lub Zamawiającego.

13. Całkowita cena ofertowa brutto służyć będzie do porównania złożonych ofert.



14. Wymagania szczegółowe związane z wykonywaniem usługi:
a) Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie 

po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie -  w sytuacjach wyjątkowych, tj. przy 
intensywnych i ciągłych opadach, zawiejach i zamieciach śnieżnych, powodujących 
nieprzejezdność dróg -  powiadamiając o tym Zamawiającego.

b) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi niezwłocznie, na każde żądanie 
Zamawiającego.

c) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi przez 7 dni w tygodniu 
niezależnie od wypadających dni wolnych oraz świąt.

d) Wykonawca zobowiązany jest w uzasadnionych przypadkach wykonywać 
świadczenie usługi w godzinach nocnych.

e) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac objętych umową w sposób zgodny 
z zamówieniem, złożoną ofertą oraz przepisami prawa, w sposób należyty 
i niepodlegający zastrzeżeniom pod względem jakościowym.

f) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o rozpoczęciu 
i zakończeniu pracy, a także jest zobligowany do informowania o awariach sprzętu, 
przerwach w realizacji świadczenia usługi oraz o różnych zdarzeniach występujących 
na drogach powiatowych, a wpływających na bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in. 
zaspy, gołołedź, zablokowany przejazd itp.)

g) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac, zgodnie z warunkami 
technicznymi i jakościowymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

h) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
i) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 

Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
j) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
k) Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac, zarówno 

w trakcie ich realizacji, jak i w wyniku ich zaniechania lub niewłaściwego ich 
wykonania.

l) W trakcie realizacji prac wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego 
przestrzegania przepisów i zasad BHP.

m) Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi środkami technicznymi 
gwarantującymi sprawne wykonanie usługi.

W przypadku utrzymywania się nieprzejezdności dróg objętych zamówieniem przez 
okres dłuższy niż 8 godzin z powodu nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
obowiązków objętych umową, Zamawiający ma prawo zastosować wykonanie 
zastępcze, a kosztem wykonania zostanie obciążony Wykonawca poprzez 
potrącenie z faktury lub poprzez wezwanie go do zapłaty.

Opis minimalnych warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych w arunków.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli prze

pisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek uznany zostanie za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu o zamówienie o wartości nieprzekraczającei kwoty 
30.000 euro (dotyczy wszystkich części zamówienia) -  załącznik nr 2 do formularza oferty.



2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wyko
nania zamówienia:

1) potencjał techniczny (dotyczy wszystkich części zamówienia):

Każdy z Wykonawców powinien posiadać (dla każdej części zamówienia):

a) sprzęt lekki, np. koparko -  ładowarkę do odśnieżania podczas lekkich opadów śniegu,
b) pojazd mechaniczny (np. samochód ciężarowy, ciągnik) przystosowany do odśnieża

nia dróg, z napędem na dwie osie (napęd 4x4) o mocy silnika co najmniej 100KM. Po
jazd powinien być wyposażony w pług z gumową dolną krawędzią,

c) dopuszcza się odśnieżanie ładowarko-równiarkami. W przypadku braku sprzętu tego 
typu dopuszcza się używanie ciągnika gąsienicowego do odśnieżania dróg żwirowych; 
w przypadku klęski żywiołowej dopuszcza się stosowanie sprzętu gąsiennicowego na 
drogach asfaltowych, po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Zamawiającego.

d) Sprzęt do odśnieżania powinien być wyposażony w telefon i sygnał świetlny błysko
wy barwy żółtej zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. 
Sprzęt użyty do wykonania zamówienia powinien być sprawny i posiadać aktualne 
badanie techniczne.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje odpo
wiednim potencjałem technicznym - na załączniku nr 3 do formularza oferty.

2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia (dotyczy wszystkich części zamówienia):

Wymagane jest dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, w szczególności kierowcami uprawnionymi do prowadzenia po
jazdów odśnieżających.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy „Wykaz osób, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia’, -  załącznik nr 4 do formularza oferty.

1. termin wykonania zamówienia: od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

2. okres gwarancji: nie dotyczy

3. warunki płatności: 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury złożonej w siedzibie 
Zamawiającego.

Załącznikiem do zaproszenia do złożenia oferty jest wzór umowy.

III. Forma złożenia oferty .
Ofertę na Formularzu należy złożyć w terminie do dnia 28 listopada 2016r., do godz. 

15.30 w formie:

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele



- faxem na numer: -

- w wersji elektronicznej na e-mail: -

IV. Kryteria oceny ofert.

Cena -100%

Wykonawca po wypełnieniu formularza cenowego -  załącznik nr 1, dla wybranej czę

ści zamówienia, wartość z wybranej części zadania przeniesie do formularza oferty.

V. Inne wymagania.
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