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ZAPYTANIE CENOWE
dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
Zamawiający: Wójt Gminy Pacyna
Zapraszam do składania ofert na: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie
zimowym 2016/2017
1. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie odśnieżania dróg
gminnych na terenie gminy Pacyna w sezonie zimowym 2016/2017 dla
pięciu zestawów odśnieżających w następujących rejonach:
a) nr 1- miejscowości: Raków, Przylaski, Kąty, Czarnów + trasa autobusu
szkolnego ( w przypadku zaistniałej potrzeby również na odcinku
przebiegającym przez drogę powiatową),
b) nr 2 —miejscowości: Podatkówek, Skrzeszewy, Rakowiec, Sejkowice,
c) nr 3 - miejscowości: Podczachy, Kamionka, Słomków ( w przypadku
potrzeb droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków w Luszynie),
d) nr 4 - miejscowości: Rybie, Robertów, Łuszczanów Drugi, Wola
Pacyńska, Czesławów, Radycza, Remki, Romanów oraz droga w
miejscowości Słomków oznaczona ewidencyjnie nr 11 ( prowadząca do
nieruchomości sołtysa w si),
e) nr 5 —miejscowości: Pacyna, Model, Rezlerka oraz do trzech zabudowań
w miejscowości Przylaski od strony Łuszczanówka ( w przypadku
potrzeby droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków w Pacynie).
2) Usługa polega na usuwaniu śniegu z całej szerokości drogi w sposób
zapewniający ich przejezdność i likwidacja zatorów śnieżnych, zasp itp.;
3) Wykonawca rozpoczyna pracę tylko i wyłącznie na wyraźne polecenie Wójta
bądź innej osoby wyznaczonej przez Zamawiającego;
4) Wykonawca zapewni pełną dyspozycyjność i gotowość do świadczenia
usługi, nie później niż w ciągu 1 godziny od otrzymania zlecenia
( niezależnie od pory dnia, w tym w dni świąteczne);
5) Potwierdzenie wykonania usługi, na karcie pracy, dokona sołtys z rejonu
odśnieżania ( w wyjątkowych sytuacjach pracownik Urzędu Gminy);
6) Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
dysponować pojazdem(mi) z napędem na dwie osie lub ciągnikiem z
napędem na dwie osie o dużej mocy z pługiem;
7) Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywana określonej działalności
łub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania ( art.22.

ust. 1 - Prawo zamówień publicznych);
8) W przypadku awarii sprzętu usługa musi być wykonana pojazdem
zastępczym; organizację w tym zakresie zapewnia Wykonawca;
9) Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia:
a) Rozliczenie raz w miesiącu w terminie do 14 dni od otrzymania
prawidłowo wystawionej faktury ( rachunku) wraz z załączoną kartą
pracy,
b) Wykonawca może wystawić jedną łączną fakturę lub rachunek po
zakończeniu sezonu odśnieżania,
c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez wykonawcę w trakcie wykonywania usługi,
d) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie nazwane i
nienazwane szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałe przy realizacji usługi,
e) Stan gotowości nie zalicza się do wynagrodzenia,
f) Zamawiający może odwołać niniejsze postępowanie zapytania
cenowego bez podania przyczyny,
g) Zamawiający może ogłosić uzupełniające zapytanie cenowe.
h) Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy więcej niż z jednym
wykonawcą w celu zapewnienia przejezdności dróg;
2. Termin realizacji zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 31 marca 2017 r. Zastrzega się możliwość
przedłużenia świadczenia usługi w przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych.
3. Okres gwarancji:
Nie dotyczy.
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert ( cen):
a) Najkorzystniejsza cena (w złotych) z obowiązującym podatkiem VAT,
należną składką ZUS i innymi świadczeniami za 1 roboczo /godzinę
pracy sprzętu wraz z obsługą;
b) W przypadku ofert zawierających taką samą cenę brutto za 1 godzinę
pracy Zamawiający może zarządzić losowanie ofert przy udziale
oferentów; oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
c) Zamawiający posiada swobodę wyboru oferentów kierując się m.in.
zasadą kryterium oceny oferty, konkurencyjności ceny, miejscem
stacjonowania sprzętu i jego specyfikacją.
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu oferty wraz z wykazem
sprzętu i miejscem jego stacjonowania, w zamkniętej kopercie z opisem
„Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/201 7”.

6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy przesyłać ( złożyć) na adres: Urząd Gminy w Pacynie,
ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, pokój nr 16, do dnia 28.10.2016 r. do godz. 1530.
7. Termin otwarcia ofert:
31 października 2016 r. godzina 900.
8. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Małgorzata Wiercińska, tel. 24 2858045
9. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, oferent może
wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed upływem terminu jej złożenia.
10. Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych ( art. 4, pkt. - j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). Od
decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. Z
przewiduje zwrotu kosztów za udział w postępowaniu.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wykaz sprzętu i miejsce stacjonowania
3. Projekt umowy

