Jakubów 05.11.2015
IN.7212.45.2015

Na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Wójt Gminy
Jakubów przesyła zapytanie ofertowe dotyczące „Zimowego utrzymania dróg gminnych na
terenie gminy Jakubów w sezonie zimowym 2015/2016. Proszę o wypełnienie formularza
ofertowego i załączników oraz dostarczenie ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia
01.12.2015r do godz. 12.00.

Sprawę prowadzi:
Jacek Biaduń
Insp. ds. dróg U.G
Tel. /025/757-91-90

Jakubów 05 listopada 2015
Urząd Gminy Jakubów
05-306 Jakubów
Jakubów, ul. Mińska 15
tel. (025) 757 91 50
fax (025) 757 91 90
poczta elektroniczna: sekretariat@jakubow.pl

Zapytanie ofertowe
Dotyczy „zimowego utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jakubów w sezonie
zimowym 2015/2016
Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

I. ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Jakubów
Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów
NIP: 822-21-46-582, REGON: 711582718,
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z kompleksowym zimowym utrzymaniem
dróg gminnych na terenie gminy Jakubów w sezonie zimowym 2015/2016. Zimowym
utrzymaniem dróg objęte są drogi gminne oraz dojazdowe do terenów zwartej zabudowy
(łącznie około120km).
Zimowe utrzymanie dróg to:
- likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego poprzez przejecie na siebie obowiązku
utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego
wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w
dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, zawieje,
zamiecie śnieżne);
- utrzymywanie w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków sprzętowych wraz
z osprzętem przewidzianym do zwalczania skutków zimy;
Odśnieżanie dróg gminnych w gminie Jakubów należy wykonać pługami odśnieżnymi
skośnymi, prostymi lub dziobowymi mocowanymi z przodu na nośnikach mechanicznych
typu samochód ciężarowy, spycharka, koparka. Minimalna szerokość odśnieżania 4m.
Wykonawca usługi odpowiedzialny jest za jakość jej wykonania oraz za zgodność z
poleceniami pracownika pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymywania dróg z
ramienia Urzędu Gminy Jakubów.
Usługi będą realizowane na każdorazowe telefoniczne bądź ustne zlecenie Wójta Gminy na
podstawie zgłoszeń mieszkańców wg. zatwierdzonej przez Wójta kolejności.

Pełna gotowość do wykonania usługi obowiązuje od dnia zawarcia umowy. Termin ten w
zależności od warunków atmosferycznych może być wydłużony lub skrócony. Wielkość
zamówienia uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych
Ustala się maksymalny czas reakcji (przystąpienia do pracy) 1 godz. od wezwania przez
pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcja zimowego utrzymania dróg.
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy każdej szkody wyrządzonej osobom trzecim.
Pracownicy obsługujący sprzęt muszą być wyposażeni w telefony komórkowe.
Wykonawca zapewni całodobową pracę sprzętu w razie takiej potrzeby.
W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy.
Wykonawca powinien dozorować roboty osobiście lub przez swoich przedstawicieli
upoważnionych do reprezentowania go wobec zamawiającego w zakresie planowania i
wykonania usług.
Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie
przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty prac sprzętu potwierdzone
przez sołtysów, radnych lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór
nad akcją zimowego utrzymania dróg oraz zatwierdzone przez Wójta Gminy Jakubów.
Faktura zostanie zapłacona przez Zamawiającego w danym okresie rozliczeniowym w
terminie 21 dni od daty złożenia faktury.
Do odśnieżania dróg należy używać odpowiedniego sprzętu, gwarantującego solidne
usuniecie śniegu z jezdni. Sprzęt powinien być wyposażony i oznakowany zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Operatorem sprzętu może być kierowca posiadający odpowiednie uprawnienia tj. wymaganą kategorię
prawa jazdy, znajomość obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu
dróg. Technika odśnieżania nie może utrudniać ruchu pojazdów.

W przypadku bardzo intensywnych opadów śniegu, gdy sprzęt obsługujący okaże się
niewystarczający Zamawiający zastrzega sobie możliwość wynajęcia dodatkowego
sprzętu w trybie art. 67 Prawa Zamówień Publicznych.
2. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci
mapy poglądowej z zaznaczonym obszarem odśnieżania (po wcześniejszej konsultacji z
Wykonawcą).
3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (odrębnie na
odśnieżanie pługiem samochodowym, koparką, równiarką).
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 marca 2016 r.
IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:
sekretariat@jakubow.pl , faksem na nr: (025) 757 91 90, poczty, kuriera lub też
dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Jakubów, Jakubów, ul. Mińska 15,
05-306 Jakubów do dnia 01.12.2015r. do godz. 12.00
2. Ocena ofert
zostanie
dokonana
w dniu 01.12.2015r., a wyniki
i wybór
najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:30 w siedzibie Urzędu Gminy
Jakubów.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
6. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej, o ile spełnia warunki dotyczące realizacji zamówienia.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia.
Cena może być tylko jedna.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena ofertowa 100% (oddzielnie na samochód, koparkę, równiarkę)
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie lub
ustnie.
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Jacek Biaduń insp. ds. dróg U.G Jakubów pod numerem
telefonu (025) 757 91 90 oraz adresem email: sekretariat@jakubow.pl
IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.
Wzór umowy
Wzór karty raportu pracy sprzętu

(Pieczęć adresowa oferenta)
data.................................
FORMULARZ OFERTOWY
na usługi zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Jakubów,
administrowanych przez Gminę Jakubów
do realizacji w sezonie zimowym 2015/2016

Do…………………………………..
…..………………………………
Składamy naszą ofertę na wykonanie „zimowego utrzymania dróg gminnych na
terenie gminy Jakubów w sezonie zimowym 2015/2016 w terminie od dnia podpisania
umowy do dnia 31 marca 2016r.
1. Samochód (np. Kamaz) z pługiem.
za kwotę netto zł/km: …………………………………………………
brutto zł/km: …..………………………………………………………
2. Koparka.
za kwotę netto zł/h ……………………………………………………
brutto zł/h: ……………………………………………………………
3. Równiarka
za kwotę netto zł/h: ……………………………………………………
brutto zł/h: ……..………………………………………………………
1. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za
związanych określonymi w niej zasadami postępowania,
2. prace objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami,
3. oświadczamy, iż przyjmujemy warunki zamówień,
4. załącznikami do niniejszej oferty są:
a) wykaz posiadanego sprzętu (rodzaj i ilość) niezbędnego do realizacji Zamówienia

(Podpis osoby upełnomocnionej)
Jakubów, dnia ……………… r
………………………………
/Wykonawca robót/

RAPORT PRACY SPRZĘTU
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Jakubów w sezonie zimowym
2015/2016

Lp.

Data

Rodzaj sprzętu

Nazwa drogi – zadanie
dzienne

Czas pracy
sprzętu

1.

2.

3.

4.

RAZEM :

………………………………
/podpis/
Zatwierdzam:

……………………………….

POTENCJAŁ TECHNICZNY
Składając formularz ofertowy dotyczący „zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie
gminy Jakubów w sezonie zimowym 2015/2016 oświadczam, że posiadam następujące
pojazdy spełniające wymagania postanowione przez Zamawiającego:

Lp. Rodzaj pojazdu

Możliwość odśnieżania

Możliwość posypywania

1.
2.
3.
4.
5.

…………………………………………..

Podpis osoby/osób/ upoważnionej

Wzór Umowy
W dniu …................ 2015r. w Jakubowie pomiędzy Gminą Jakubów reprezentowaną przez :
1. Panią Hannę Wocial – Wójta Gminy Jakubów
zwanej dalej „Zamawiającym”, a…….…………………………..……………………………
reprezentowaną przez :
1. Pana …………………………………………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”, na podstawie złożonego formularza ofertowego z dnia
01.12.2015r zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostaje zawarta
umowa o następującej treści:
§1
Na podstawie złożonej oferty z dnia 01.12.2015r. Zamawiający, zleca a Wykonawca zobowiązuje się
wykonać na jego rzecz utrzymania przejezdności dróg gminnych poprzez odśnieżanie na terenie
Gminy Jakubów w sezonie zimowym 2015/2016.

§2
1. Wykonanie zadania określonego w § 1 niniejszej umowy może być wykonywane tylko i
wyłącznie na zlecenie pracownika Urzędu Gminy, pełniącego nadzór nad akcja zimowego
utrzymania dróg (Wójta, Z-cy Wójta lub Inspektora ds. dróg Urzędu Gminy), który wyznaczy
drogę lub miejsce wykonania usługi.
2. Zgłoszenie może być w formie pisemnej lub ustnej (telefonicznie), po którym Wykonawca
niezwłocznie przystąpi do jego wykonania (nie później niż 1 godz. od wezwania przez pracownika
Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg) .
2. Każdorazowe wykonanie zadania musi być każdorazowo zgłoszone w Urzędzie Gminy.
3. Czas pracy sprzętu musi być pisemnie potwierdzone przez sołtysów wsi, lub radnych, lub
pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcją zimowego utrzymania dróg.

§3
W przypadku niespełnienia warunków wymienionych w §2 niniejszej umowy Zamawiający nie będzie
wypłacał wynagrodzenia.

§4
Wykonawca zobowiązany jest do dyspozycyjności tak sprzętem jak i siły roboczej na czasokres
zawarcia niniejszej umowy tj. od dnia …………... 2015r. do dnia 31 marca 2016r.

§5
1. Za wykonanie zadania określonego w §1 ustala się cenę jednostkową w wysokości
……. zł/ 1 h /słownie :…………………………………………… złotych za godzinę/.
……. zł/ 1 km /słownie :………………………………………… złotych za kilometr/.
Wyżej wymienione ceny jednostkowe zawierają wszystkie koszty w tym podatek VAT.

2. Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia będzie ustalane na podstawie cen jednostkowych po
przedstawieniu dokumentów wymienionych w § 2 niniejszej umowy.
§6
Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi nastąpi najpóźniej w terminie 21 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego faktury z raportem godzinowym/kilometrowym potwierdzonym przez sołtysów,
lub radnych, lub pracownika Urzędu Gminy pełniącego nadzór nad akcja zimowego utrzymania dróg.

§7
W razie niewykonania lub zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawcy zostaną potrącane
kary umowne w wysokości :
1) 10 % z przedłożonej faktury w przypadku niewykonania części zlecenia z powodu okoliczności za
które odpowiada Wykonawca;
2) 1% z przedłożonej faktury za każdy dzień zwłoki w wykonaniu usługi lub w nieterminowym
usunięciu wad stwierdzonych przez Zamawiającego.
3) Niezależnie od kar określonych w ust. 1 i 2 Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych
odszkodowania przewyższającego kary.

§8
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku gdy zwłoka w wykonaniu zleconego zakresu
usługi trwa dłużej niż dzień bez potrzeby wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu;
2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§9
Każda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 11
Strony ustalają sąd siedziby Zamawiającego sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych
sporów wynikłych z niniejszej umowy.

§ 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego a jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :

