ZP.271.14.2018

Boćki dnia 14.11.2018r

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający - Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, zaprasza do
składania ofert na zadanie pn.: Odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym
2018/2019 r na terenie Gminy Boćki, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzone jest rozeznaniem cenowym, którego wartość szacunkowa nie przekracza
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro.

2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są usługi związane z
odśnieżaniem dróg gminnych pługami i nośnikami Wykonawcy w okresie zimowym
2018/2019 roku na terenie Gminy Boćki. Drogi, ulice należy odśnieżać na całej szerokości
jezdni, w miejscach zawiewanych wymagane są poszerzenia, błoto pośniegowe należy usunąć
na bieżącą nie dopuszczając do ich zamarznięcia. Wymagane jest żeby do godziny 630 ulice w
poszczególnych miejscowościach były odśnieżone na całej szerokości jezdni, drogi
jednostronnie z wykonaniem mijanek na każdej niżej podanej trasie. Akcję odśnieżania
prowadzone będą równocześnie na pięciu trasach, przewidywana ilość objazdów tras w
zależności od potrzeb. Średnia ilość objazdów tras przy nieznacznych opadach śniegu 1, przy
ciągłych opadach śniegu 2 w nagłych przypadkach 3 w ciągu doby.
Trasa I. długości (ok.27 km) : tj. ul. m Dziecinne + kol = 3,0 km; od drogi kr. 19 - PasiekaNurzec ( kol. Krasna Wieś, ul. w m. Krasna Wieś, Dubno, Nurzec) = 10,5 km ; MołoczkiŚnieżki - gr. gm.(Gruzka) = 5,5 km; ul. w m. Sasiny - gr. gm. ( Biełki ) = 3,5 km;
Dziecinne- Boćki- Starowieś= 4,5 .
Trasa II. długości (ok. 28 km) : tj. ul. w m. Boćki + kol. = 7 km ;Boćki-Wandalin = 7 km;
Boćki - Bystre - kol. Bystre =11,5 km; od drogi gminnej Wygonowo - Chranibory = 2,5 km
Trasa III długości (ok.26 km) :tj. ul. m. Wygonowo- gr gm. ( Homowo) + kol. Wygonowo
= 9 km; Wygonowo - Piotrowo Krzywokoły = 4,5 km ; Kol. Piotrowo Krzywokoły = 3km ;
Piotrowo Trojany-Siekluki =3.5km; Siedlece - Sielc= 3 km; Siedlece- kol. 3 km

Trasa IV długości (ok.26 km) tj. ul. w m. Siekluki - Kol. -Andryjanki- Żołoćki- Wojtki Sielc=l 1 km; Sielc- gr. gm.(Holonki)= 2,5 km, Sielc Kolonię=12,5 km;
Trasa V długości (ok 27,5 km )tj. Jakubowskie Kol - Skalimowo = 10,5 km; Bodaczki Kol. Bodaki = 12,5 km; Szumki- Wiercień- dr. pow. Boćki ,Starowieś = 4,5 km

Zamawiający przewiduję odśnieżania każdej w/w tras jednym sprzętem Wykonawcy , który
zaoferuje najniższą cenę ( brutto ) za 1 godziny odśnieżania , trasy do odśnieżania zostaną
przydzielone oferentom, po wyborze najkorzystniejszych ofert.

3. Wymagania ogólne:
1) Usługi wykonywane będą sprzętem będącym w dyspozycji Wykonawcy ,który powinien
być odpowiednio przystosowany i oznakowany, moc nośnika ( ciągniki co najmniej 80
KM z napędem na 2 osie, sam. ciężarowe o ładowności pow. 9 t z napędem na 2 osie lub
inne nośniki odpowiadające w/w wymaganiom.
2) Pracownicy zatrudnieni przy obsłudze sprzętu muszą posiadać odpowiednie uprawnienia
3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków
ruchu
drogowego, pieszego w rejonie prowadzonych robót.
4) Wykonawca może powierzyć wykonanie usług innym osobom ( operatorom sprzętu) za
których ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonanych prac, za ich
bezpieczeństwo , za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz za szkody powstałe podczas
prowadzonych prac.
5) Zamawiający nie przewiduje płatności za czas dojazdów do siedziby zamawiającego,
dyżurów, oczekiwań, remontów, utrzymania sprzęty i operatorów w gotowości do
odśnieżania - koszt należy wkalkulować w cenę 1 godziny odśnieżania.
6) Zamawiający wymaga, aby łączność z Wykonawcą lub operatorami obsługującymi sprzęt
była dostępna przez całą dobę za pomocą telefonów stacjonarnych i komórkowych.
4. Rodzaj zamówienia : usługi
Kod CPV: 90.62,00.00-9- usługi odśnieżania
5. Termin realizacji : do - 30.04.2019r
6. Miejsce i termin złożenia ofert: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul. Plac Armii
Krajowej 3, w pokoju nr 2(sekretariat), do dnia 23.11.2018 r do godz. 10°°
7. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie i opisać w następujący sposób: Urząd Gminy
Boćki, 17-111 Boćki, ul Plac Armii Krajowej 3 z dopiskiem ” Oferta na odśnieżanie dróg
2018/2019” - nie otwierać przed dniem 23.11.2018 r. godz.1010
8. Termin otwarcia ofert w dniu : 23.11.2018 r o godz. 1010 w Urzędzie Gminy Boćki, 17111 Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, w pokoju nr 11 (sala konferencyjna)
9. Warunki płatności: przelew po otrzymaniu faktury w ciągu 14 dni
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Piotr Szymczuk- inspektor w Urzędzie
Gminy Boćki, tel.85 731 96 22, pok.18, e-mail: p.szymczuk@gminabocki

Załączniki do zaproszenia składania ofert:
1. Formularz ofertowy

2. Oświadczenie w zakresie RODO

