ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość nie przekracza 30.000 euro

Nr postępowania:
Nazwa
przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający:

Zapytanie ofertowe pn: „Świadczenie usług na potrzeby bieżącego
utrzymania dróg gminnych w roku 2020”

Gmina Młynary z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Młynarach
ul. Dworcowa 29
14-420 Młynary
REGON: 170748130, NIP: 578-31-09-418
Tel: 55 2486082, fax: 552486400
e-mail: sekretariat@mlynary.pl
www: bip.mlynary.pl, mlynary.pl
Opis przedmiotu zamówienia

Rodzaj:

Szczegółowy opis:

Zakres:

Gmina Młynary zaprasza do złożenia oferty w zakresie „Świadczenie usług na
potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych”.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na bieżących
naprawach, remontach i utrzymaniu dróg gruntowych których właścicielem lub
zarządcą jest Gmina Młynary. Roboty budowlane obejmują w szczególności
następujący zakres prac:
1/ naprawa dróg gruntowych poprzez profilowanie mechaniczne nawierzchni
polegające na spulchnieniu oraz wyrównaniu podłużnym i poprzecznym drogi
z uzupełnieniem nierówności kruszywem oraz nadanie jezdni prawidłowych
spadków, zagęszczenie remontowanej nawierzchni walcem statycznym
samojezdnym 4-6 t. Przy czym linie krawędziowe rozścielonej warstwy kruszywa
powinny być proste bez załamań i fal.
2/ naprawa lokalnych wybojów w ciągu dróg gruntowych poprzez wykonanie
rowków odwadniających, oczyszczenie i spulchnienie podłoża remontowanego
miejsca, zasypanie wyboju materiałem, z którego wykonana jest nawierzchnia,
ubicie i wyrównanie do istniejącego profilu miejsc naprawianych wraz z ręcznym
zagęszczeniem,
3/ Wykonanie nawierzchni żwirowych oraz z kruszyw łamanych stabilizowanych
mechanicznie obejmujące: rozścielenie warstwy kruszywa pod szablon do
założonego profilu z zachowaniem spadków poprzecznych i podłużnych,
uwałowanie walcem 6-10 t z uzupełnieniem materiału w razie potrzeb podczas
wałowania.
Materiały niezbędne do wykonania napraw i remontów nawierzchni zapewnia
Zamawiający.
Zamawiający wraz z przekazaniem odcinka drogi do naprawy każdorazowo ustali
z Wykonawcą sposób i technologię naprawy nawierzchni.
Wybrany Wykonawca przystąpi do wykonania zleconych prac najpóźniej
w terminie 3 dni od dnia przekazania zlecenia przez Zamawiającego (nie dot.
awarii) i będzie je kontynuował nieprzerwanie do czasu ich zakończenia,
z wyjątkiem przypadku gdy warunki atmosferyczne to uniemożliwiają lub wystąpią
inne uzasadnione i zaakceptowane przez Zamawiającego okoliczności do ich
przerwania.
Wykonawca będzie zobowiązany do:
a) zmniejszenia lub ograniczania zakłóceń ruchu drogowego w związku
z realizacją robót.

b) utrzymywania w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków
transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem w ilości zapewniającej
wykonywanie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; w przypadku
awarii sprzętu Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot
umowy sprzętem zastępczym, który zapewni we własnym zakresie,
c) prawidłowej organizacji pracy w celu uniknięcia zakłóceń w ruchu
drogowym,
d) pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym i każdorazowym
uzgadnianiu zasadności wykonania usług,
e) prowadzenia dokumentacji zawierającej: co najmniej datę wykonania
usługi, nazwę miejscowości, ilość kilometrów dróg, na których
wykonywano poszczególne usługi, wykaz zatrudnionego sprzętu z ilością
przepracowanych godzin potwierdzonych przez Zamawiającego w karcie
najmu sprzętu.
f) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie usługi wyposażonej
w telefon kontaktowy,
g) zapewnienia wykonania usług przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia do kierowania pojazdami samochodowymi lub ciągnikami
rolniczymi, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
h) przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi kopię polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej dla pojazdów, które
będą wykorzystywane przy świadczeniu usług.

Okres realizacji:

Wymagany okres wykonania zamówienia: od dnia 10 marca 2020 roku do 31
grudnia 2020 roku.

Warunki
płatności:

Płatność za wykonanie usługi nastąpi po dokonaniu odbioru robót przez komisję
wyznaczoną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, na podstawie
prawidłowo wystawionej faktury dostarczonej przez Wykonawcę Zamawiającemu.
Wymagany terminem płatności nie krótszy niż 14 dni od daty wpływu do
Zamawiającego.
Zasady złożenia oferty

Zawartość oferty:

Kompletna oferta musi zawierać:
Wypełniony Formularz Oferty, z określeniem ceny ofertowej wyrażonej w
złotych netto/brutto za 1 godz. pracy sprzętu wraz z operatorem.

Przygotowanie
oferty:

1. Każdy Wykonawca przedkłada tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy umieścić w kopercie z oznaczeniem: „Świadczenie usług na
potrzeby bieżącego utrzymania dróg gminnych w roku 2020”
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i
złożeniem
oferty.

Forma złożenia
oferty i zasady
rozstrzygnięcia:

1. Kompletną ofertę podpisaną przez osoby upoważnione należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego (osobiście lub listownie) na adres: Gmina
Młynary, ul. Dworcowa 29, w terminie do 05.03.2020 roku do godz. 13.00.
Liczy się data wpływu oferty do Zamawiającego.
2. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
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. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.mlynary.pl

Postanowienia
ogólne:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez
podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru
oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków objętych
odpowiedzią na zapytanie ofertowe poprzez zaproszenie wybranego oferenta
do bezpośredniej rozmowy w siedzibie Zamawiającego.
3. Złożenie ofert nie jest wiążące dla Zamawiającego
4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych
roszczeń względem Gminy Młynary z tytułu przygotowania i złożenia oferty
na zapytanie.

BURMISTRZ
/-/ Renata Wioletta Bednarczyk

