GK.7013.31.2017

Tokarnia, dnia 12.10.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert
Zgodnie z zasadami udzielenia zamówień na dostawy / usługi / roboty budowlane zapraszamy do
złożenia oferty cenowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.

I. Zamawiający
Wójt Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380, tel. 12 2747022, fax 12 2747025, e-mail:
sekretariat@tokarnia.info.pl
II. Przedmiot zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy
Tokarnia w sezonie zimowym 2016/2017, w następującym zakresie:
Zimowe utrzymanie dróg:
Zadanie 1:
a) Odcinek Krzczonów - Zawadka o długości 4,8 km (wraz z pętlą autobusową);
b) Odcinek Więcierza - Czarny Potok o długości 2,5 km;
c) Odcinek Tokarnia Centrum - droga osiedlowa o łącznej długości ok. 1,0 km, wraz z
następującymi dodatkowymi miejscami:
- chodnik wzdłuż drogi oraz teren Ośrodka Zdrowia,
- parking wzdłuż Ośrodka Zdrowia,
- drogi dojazdowe do cmentarza komunalnego.
Zakres zimowego utrzymania dróg obejmuje w ramach każdego odcinka odśnieżanie i posypywanie
na bieżąco nawierzchni jezdni i poboczy, usuwania gołoledzi, zajeżdżonego śniegu i zasp śnieżnych
tak, aby w okresie całodobowym zapewnić jej przejezdność.
W związku ze specyficznymi warunkami wykonywania usługi dotyczącymi ukształtowania terenu,
zamawiający zaleca, aby wykonawca zapoznał się z przebiegiem dróg.
Zimowe utrzymanie chodników:
Zadanie Nr 2:
Miejscowość Krzczonów: chodniki o łącznej długości 4900 mb oraz 2 parkingi przed kościołem.
Zadanie Nr 3:
Miejscowość Tokarnia: chodniki o łącznej długości 4570 mb oraz parkingi przed Urzędem Gminy,
przed budynkiem OSP i przed kościołem.
Zadanie Nr 4:
- Miejscowość Skomielna Czarna: chodniki o łącznej długości 3300 mb oraz parkingi przed
kościołem, naprzeciwko sklepu GS i przed Domem Ludowym.
- Miejscowość Bogdanówka: chodnik o długości 230 mb oraz parking przy kaplicy.
Zadanie Nr 5:
Miejscowość Więciórka: chodnik o długości 300 mb oraz parking przed kościołem.
Zamawiający zakłada konieczność wyjazdu w ilości nie większej niż 15 dni w ciągu trwania
umowy.

2) Kod CPV
90.21.20.00-6 usługi odśnieżania
3) zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania wymienione w pkt
II
III. Sposób przygotowania oferty, miejsce złożenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym zgodnym z załącznikiem Nr 1a (dla zadania
nr 1) lub Nr 1b (dla zadań nr 2-5) do niniejszego zapytania.
2. Oferta winna być podpisana przez właściwą reprezentację ze strony Wykonawcy zgodną z
dokumentem rejestrowym.
3. Ofertę należy złożyć do dnia 23.10.2017 r. w siedzibie Zamawiającego osobiście lub za
pośrednictwem poczty, fax-em na numer 12 2747025.

IV. Kryteria oceny ofert
Oferty będą oceniane według następującego kryterium:
cena – 100%

V. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
W razie wątpliwości lub zapytań w sprawie przedmiotu zamówienia proszę o kontakt z
Panem Wacław Sępiak tel. 12 2747011 lub adres mailowy w.sepiak@tokarnia.info.pl

…………………………………

Załącznik Nr 1a

(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................................
Adres .....................................................................................................................................
TEL. ......................................................... FAX ....................................................................
REGON .................................................................................................................................
NIP .........................................................................................................................................
W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego na podstawie art. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) na:
Zadanie Nr 1: zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Tokarnia
Ja (my ) niżej podpisany (i) podejmuję (my) się niniejszym wykonania usługi pn. „Zimowe
utrzymanie dróg na terenie Gminy Tokarnia” i oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w
pełnym rzeczowym zakresie objętym zaproszeniem do składania ofert za tygodniową cenę
ryczałtową brutto w wysokości:
Lp. Nazwa zadania
1

Cena jednostkowa brutto
za 1 tydzień

Zadanie Nr 1
Zimowe utrzymanie dróg

Ilość
tygodni

Wartość brutto
(cena jedn. x ilość tyg.)

18
RAZEM:

zł

(słownie ...........................................................................................................................................)
1. Akceptuję warunki płatności – do 21 dni od dnia poprawnie złożonej faktury przelewem na konto
Wykonawcy.
2. Akceptuje warunki określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 2a do zaproszenia
do składania ofert.
3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. W przypadku wyboru oferty firma zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego,

……………………
(data)

.........................................
( podpis i pieczęć oferenta )

Załącznik Nr 1b

(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy ..............................................................................................................
Adres .....................................................................................................................................
TEL.............................................................. FAX.................................................................
REGON .................................................................................................................................
NIP .........................................................................................................................................

W odpowiedzi na zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonego na podstawie art. ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) na:
zimowe utrzymanie chodników na terenie Gminy Tokarnia
Ja (my ) niżej podpisany (i) podejmuję (my) się niniejszym wykonania usługi pn. „Zimowe
utrzymanie chodników na terenie Gminy Tokarnia” i oferuję wykonanie przedmiotu
zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym zaproszeniem do składania ofert za cenę
ryczałtową brutto w wysokości:
Zadanie

Odcinek

Cena za 1 dzień odśnieżania
brutto*

Nr 2

Miejscowość Krzczonów: chodniki o łącznej
długości 4900 mb oraz 2 parkingi przed kościołem
Nr 3
Miejscowość Tokarnia: chodniki o łącznej długości
4570 mb oraz parkingi przed Urzędem Gminy, przed
budynkiem OSP i przed kościołem
Nr 4
- Miejscowość Skomielna Czarna: chodniki o łącznej
długości 3300 mb oraz parkingi przed kościołem,
naprzeciwko sklepu GS i przed Domem Ludowym.
- Miejscowość Bogdanówka: chodnik o długości 300
mb oraz parking przy kaplicy
Nr 5
Miejscowość Więciórka: chodnik o długości 300 mb
oraz parking przed kościołem
* - wypełnić tylko dla oferowanych zadań, pozostałe wykreślić
1. Akceptuje warunki płatności - 21 dni od dnia poprawnie złożonej faktury przelewem na konto
Wykonawcy.
2. Akceptuje warunki określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2b do zaproszenia
do składania ofert.

Załącznik Nr 1b

3. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
4. W przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu
wskazanym przez Zamawiającego,

…………………………….
(data)

.........................................
( podpis i pieczęć oferenta )

Załącznik Nr 2a

UMOWA Nr ………………..
zawarta w dniu …………….. r. w Tokarni pomiędzy Gminą Tokarnia z siedzibą w Tokarni, zwaną
dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Tokarnia - ……………………….,
a firmą:
………………………………………………………………………………………………………,
zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:
…………………………………
§1
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Tokarnia w sezonie
zimowym 2017/2018, polegające na utrzymaniu przejezdności w okresie zimowym poprzez
zwalczanie śliskości zimowej, odśnieżanie i uszorstnienie nawierzchni jezdni w następującym
zakresie:
Zadanie 1:
- Odcinek Krzczonów - Zawadka o długości 4,8 km (wraz z pętlą autobusową);
Zadanie 2:
a) Odcinek Więcierza - Czarny Potok o długości 2,5 km;
b) Odcinek Tokarnia Centrum - droga osiedlowa o łącznej długości ok. 1,0 km, wraz z
następującymi dodatkowymi miejscami:
- chodnik wzdłuż drogi oraz teren Ośrodka Zdrowia,
- parking wzdłuż Ośrodka Zdrowia,
- drogi dojazdowe do cmentarza komunalnego.
Zakres zimowego utrzymania dróg obejmuje w ramach każdego zadania: odśnieżanie i posypywanie
na bieżąco nawierzchni jezdni i poboczy, usuwania gołoledzi, zajeżdżonego śniegu i zasp śnieżnych
tak, aby w okresie całodobowym zapewnić jej przejezdność.
§2
Wykonawca wykonywać będzie zlecenie w okresie od dnia 20.11.2017 r. do 25.03.2018 r.
§3
1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje następujące wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości:
Lp. Nazwa zadania
Cena jednostkowa brutto Ilość
Wartość brutto
(cena jedn. x ilość tyg.)
za 1 tydzień
tygodni
1
Zimowe utrzymanie dróg
18
2. Rozliczenie realizacji zamówienia będzie odbywało się w okresach tygodniowych (od
poniedziałku do niedzieli) z zachowaniem następujących warunków:
a) W przypadku braku konieczności odśnieżania i utrzymywania przejezdności dróg w okresie
danego tygodnia płatność wyniesie 20% stawki tygodniowej;
b) W przypadku konieczności jednorazowej (jeden dzień) konieczności odśnieżania i utrzymywania
przejezdności dróg w okresie danego tygodnia płatność wyniesie 40% stawki tygodniowej;
c) W pozostałych przypadkach płatność wyniesie 100% stawki tygodniowej.
Rozliczenie dokonywane będzie niezależnie dla części wymienionych w specyfikacji (w umowie).

Załącznik Nr 2a

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia co tydzień raportu z pracy sprzętu w formie
wykazu dni, w których nastąpiła konieczność wyjazdu sprzętu w celu odśnieżania i utrzymania
przejezdności dróg.
§4
1. Wynagrodzenie płatne będzie nie częściej niż w okresach miesięcznych w terminie do 21 dni po
stwierdzeniu prawidłowego wykonania zlecenia a następnie przedłożeniu rachunku przez
Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego.
2. Strony ustalają, że terminem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią.
Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
§5
1. W przypadku nieprawidłowego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający ma
prawo do zlecenia wykonawstwa zastępczego na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszt
wykonawstwa zastępczego może być potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15 %
wynagrodzenia umownego za cały okres obowiązywania umowy.
§6
Zakazuje się zmieniania postanowień zawartych w umowie oraz wprowadzania nowych
postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że
konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
Zmiana treści umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.
§7
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi kodeksu cywilnego oraz kodeksu
postępowania cywilnego.
§8
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
właściwemu według siedziby Zamawiającego sądowi.
§9
Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Zleceniodawca

Wykonawca

Załącznik Nr 2b

UMOWA ……………………
zawarta w dniu ………………... w Tokarni pomiędzy Gminą Tokarnia z siedzibą w Tokarni, zwaną
dalej Zleceniodawcą, reprezentowaną przez:
.........................................................................................................
a:
…………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
............................................................................................................
§1
1.Przedmiotem zamówienia jest zimowe odśnieżania oraz w przypadku konieczności także do
posypania piaskiem chodników i parkingów na terenie Gminy Tokarnia z podziałem na następujące
zadania:
Zadanie Nr 2.
Miejscowość Krzczonów: chodniki o łącznej długości 4900 mb oraz 2 parkingi przed kościołem.
Zadanie Nr 3.
Miejscowość Tokarnia: chodniki o łącznej długości 4570 mb oraz parkingi przed Urzędem Gminy,
przed budynkiem OSP i przed kościołem.
Zadanie Nr 4.
- Miejscowość Skomielna Czarna: chodniki o łącznej długości 3300 mb oraz parkingi przed
kościołem, naprzeciwko sklepu GS i przed Domem Ludowym.
- Miejscowość Bogdanówka: chodnik o długości 300 mb oraz parking przy kaplicy.
Zadanie Nr 5.
Miejscowość Więciórka: chodnik o długości 300 mb oraz parking przed kościołem.
2. Wykonanie usługi następować będzie na podstawie telefonicznego zlecenia od przedstawiciela
zamawiającego. W przypadku wystąpienia popołudniowych lub nocnych opadów śniegu
wykonawca wykona usługę bez telefonicznego zlecenia, lecz zobowiązany jest zgłosić ten fakt
zamawiającemu w najbliższym, możliwym terminie.
3. Po wystąpieniu nocnych opadów śniegu chodniki należy odśnieżyć najpóźniej do godziny 700.
§2
Wykonawca wykonywać będzie zlecenie w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2018 r.
§3
1. Wykonawcy za wykonanie czynności określonych w § 1 przysługuje następujące wynagrodzenie:
Zadanie

Nr 2
Nr 3

Nr 4

Nr 5

Odcinek

Cena za 1 dzień odśnieżania
brutto

Miejscowość Krzczonów: chodniki o łącznej długości
4900 mb oraz 2 parkingi przed kościołem
Miejscowość Tokarnia: chodniki o łącznej długości
4570 mb oraz parkingi przed Urzędem Gminy, przed
budynkiem OSP i przed kościołem
- Miejscowość Skomielna Czarna: chodniki o łącznej
długości 3300 mb oraz parkingi przed kościołem,
naprzeciwko sklepu GS i przed Domem Ludowym.
- Miejscowość Bogdanówka: chodnik o długości 230
mb oraz parking przy kaplicy
Miejscowość Więciórka: chodnik o długości 300 mb
oraz parking przed kościołem

2. Rozliczenie za wykonaną usługę następować będzie indywidualnie dla poszczególnych zadań.

Załącznik Nr 2b

3. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi na podstawie ilości dni, w których wymagane było
odśnieżanie potwierdzone przez zamawiającego i realizowane zgodnie z § 1 ust. 2 umowy.
4. Rozliczenie za wykonana usługę będzie następowało w terminach nie krótszych niż miesięczne.
§4
1. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni po stwierdzeniu prawidłowego wykonania
zlecenia a następnie przedłożeniu rachunku przez Wykonawcę w siedzibie Zleceniodawcy.
2. Strony ustalają, że terminem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy.
4. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osobę trzecią.
Zgoda Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.
§5
1. W przypadku nieprawidłowego wykonywania umowy przez Wykonawcę, Zleceniodawca ma
prawo do zlecenia wykonawstwa zastępczego na koszt Wykonawcy.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę lub
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 –
krotności stawki dziennej wynagrodzenia umownego.
§6
Zakazuje się zmieniania postanowień zawartych w umowie oraz wprowadzania nowych
postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferenta, chyba że
konieczność wprowadzenia tych zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy.
Zmiana treści umowy dokonana z naruszeniem powyższego warunku jest nieważna.
§7
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi kodeksu cywilnego oraz kodeksu
postępowania cywilnego.
§8
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie
właściwemu według siedziby Zamawiającego sądowi.
§9
Umowę spisano w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze dla Zleceniodawcy i 1
dla Wykonawcy.

Zleceniodawca

Wykonawca

