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Zapytanie o cenę
Nazwa usługi: Koszenie poboczy wraz ze skarpami przy drogach wojewódzkich 340, 341, 342,
404 na terenie Powiatu Trzebnickiego.

1. Przedmiot zamówienia
Zamówienie obejmuje 2-krotne mechaniczne koszenie traw i chwastów oraz jednorocznych
samosiewów drzew i krzewów z poboczy wraz ze skarpami i przeciwskarpami, a także ręczne
wykaszanie przy pachołkach hektometrowych, znakach pionowych, drzewach - z usunięciem
odrostów przy drzewach, w obrębie barier drogowych ochronnych oraz w granicach obszaru
zabudowanego w ciągach dróg wojewódzkich na terenie powiatu Trzebnickiego.
Zakres robót będzie ustalony dla każdej drogi:
- DW 340 – 11,7km Bukowice – Oborniki Sląskie ( bez poboczy)
 DW 341 – 6,5km (około 49 500 m2) Uraz – Pęgów
 DW 342 – 11,9km (około 96 000 m2) gr. pow. (Wrocław) – Oborniki Śl.
 DW 404 – 1,1km (około 15 800 m2) m. Szewce
Zapytanie dotyczy ceny za 1 m2 wykonanej usługi. Wartość robót stanowić będzie iloczyn ilości
wykonanych i odebranych robót i ceny jednostkowej.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi określonej w pkt 1 z uwzględnieniem
następujących obowiązków:
1) usługa będzie wykonywane przy czynnym ruchu drogowym, w związku z tym Wykonawca
będzie zobowiązany wdrożyć projekt tymczasowej organizacji ruchu,
2) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wykonywania usługi oraz pełną
kontrolę jej jakości,
3) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem i zniszczeniem własności
publicznej lub prywatnej. Jeżeli takie zniszczenie nastąpi, Wykonawca naprawi lub
odtworzy uszkodzoną własność na własny koszt i ryzyko,

4) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania w czasie wykonywania usługi wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegać wszystkich
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) Wykonawca odpowiada za oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania usługi,
6) nadzór nad inwestycją będzie prowadzić pracownik Zarządu Dróg Powiatowych w
Trzebnicy w osobie Pana ......................... Osoba ta ma prawo wydawać polecenia oraz
weryfikować jakość i zgodność prac,
7) Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami
realizacji przedmiotu umowy,
8) Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi za pomocą następującego sprzętu:
a) kosiarek bijakowych oraz kosiarek bijakowych na wysięgniku, które powinny być
przystosowane do wykonywania koszenia w pasie drogowym (tzn. posiadać odpowiednie
osłony i zabezpieczenia, aby nie stwarzać, w trakcie koszenia, zagrożenia bezpieczeństwa
ruchu pojazdów oraz pieszych),
b) żyłkowych kosiarek spalinowych ręcznych bądź ręcznie prowadzonych.
9) przedmiot umowy obejmuje w szczególności wykonanie prac obejmujących mechaniczne
koszenie traw i chwastów oraz jednorocznych samosiewów drzew i krzewów z poboczy
wraz ze skarpami i przeciwskarpami, a także ręczne wykaszanie przy pachołkach
hektometrowych, znakach pionowych, drzewach – z usunięciem odrostów przy drzewach, w
obrębie barier drogowych ochronnych oraz w granicach obszaru zabudowanego w ciągu
dróg wojewódzkich na terenie Powiatu Trzebnickiego.
10) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania usługi, o której mowa w pkt 1, dwukrotnie dla
każdego z czterech odcinków drogowych, o których mowa w pkt 1, przy czym za
wykonanie pierwszego koszenia uznaje się pierwsze wykoszenie wszystkich czterech
odcinków drogowych, o których mowa w pkt 1, a za drugie koszenie uznaje się drugie
wykoszenie wszystkich czterech odcinków drogowych, o których mowa w ust. 1.
11) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie związanym z niniejszą umową na
kwotę wynoszącą co najmniej 50 000 zł.
2. Termin wykonania zamówienia.
I – 10.07.2017r.
II – 15.10.2017r.
3.

Sposób przygotowania oferty.
1)

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

2)

Oferta powinna zawierać:
a)

Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1),

b) wypis z ewidencji CEIDG lub KRS.
3)

Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści

winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym
razie nie będą uwzględnione.

4)

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem

oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie
odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem
i złożeniem oferty.
5)

Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób

uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.
6)

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być

dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy.
7)

Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

8)

Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

9)

Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego,

nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:
Zapytanie o cenę
Koszenie poboczy wraz ze skarpami przy drogach
wojewódzkich 340, 341, 342, 404 na terenie Powiatu
Trzebnickiego.

4. Termin złożenia oferty
1)

Ofertę należy złożyć w Zarządzie Dróg Powiatowych w Trzebnicy ul. Wrocławska

9, 55-100 Trzebnica, w pok. nr 5 (Sekretariat) do dnia: 16.06.2017r.do godz. 10:00.
2)

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

3)

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą

kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do
Zamawiającego.
5. Kryterium oceny ofert:
Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną jednostkową.

6. Opis sposobu obliczania ceny
Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego
zakresu zamówienia.
7.

Przed otrzymaniem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę co najmniej 50 000 zł.

8.

Warunki płatności

Do rozliczenia należy dołączyć zestawienie faktycznie wykonanych prac zatwierdzonych i
podpisanych przez Inspektora DSDiK
Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury VAT.

9. Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:
1) Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub
2) Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może
przeznaczyć na finansowanie zamówienia.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Rozstrzygnięcie niniejszego zapytania zostanie opublikowane na stronie internetowej pod
adresem http://drogi.trzebnica.pl/
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.
13. Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia
bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalnych
oferentów.

Formularz Ofertowy
Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy ul. Wrocławska 9, 55 -100 Trzebnica

Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia 08.06.2017r. dotyczącego koszenie poboczy
wraz ze skarpami przy drogach wojewódzkich 340, 341, 342, 404 na terenie Powiatu
Trzebnickiego, my niżej podpisani :
Nazwa i adres oferenta:

…............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Numer telefonu /faxu:

………………………………………………………………………………..........................
Oferujemy wykonanie robót objętych zamówieniem za następują cenę:
Koszenie poboczy wraz ze skarpami i przeciwskarpami, a także ręczne wykaszanie przy
pachołkach hektometrowych, znakach pionowych, drzewach - z usunięciem odrostów
przy drzewach, w obrębie barier drogowych ochronnych oraz w granicach obszaru
zabudowanego
za 1m2 - ...........zł brutto ( tylko do dwóch miejsc po przecinku!)
Słownie:..................................................................................................................................
................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
Oświadczamy że:
-zapoznaliśmy się przedmiarem robót;
-zobowiązujemy się do wykonania umowy w terminach podanych w ogłoszeniu;
-dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.

..................dnia ...................2017r..
(miejscowość, data)

………...........................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

