Rzewnie 18 11 2020r.
PIROŚ.271.31.2020
Rozeznanie cenowe
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Rzewnie
Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie
NIP: 757-145-00-42
zaprasza do złożenia oferty na usługi:
Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie gminy
Rzewnie
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie gminy
Rzewnie
2. SZCZEGÓŁOWY Opis przedmiotu ZAMÓWIENIA:
1) Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych (długość łączna ok. 80
km.), które polega na: odśnieżaniu dróg i parkingów na terenie Gminy Rzewnie w sezonie
zimowym 2018/2019 pługami odśnieżnymi długość lemiesza min. 280 cm i sprzętem o mocy
min. 80 KM na każdy rejon oraz zwalczaniu śliskości na drogach gminnych poprzez
posypywanie mieszanką soli drogowej z piaskiem w proporcji ilościowej 30% chlorek sodu
70% piasek o frakcji max. 0,20 mm lub piaskiem.
2) Dopuszcza się złożenie oferty częściowej liczba części: 4.
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych Rejon I.
 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach: Chrzanowo, Małki, Łasiewity,
Pruszki, Boruty, Napiórki Ciężkie, Napiórki Butne, Mroczki Kawki.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych Rejon II.
 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach: Rzewnie, Chrzczony, Słojki, Łaś,
Nowy Sielc, Nowy Sielc-wieś, Stary Sielc, Dąbrówka, Bindużka, Plac Kościelny
w Rzewniu łącznie z ciągami pieszymi, parking przed Urzędem Gminy i OSP
w Rzewniu, parkingi i ciągi piesze przy Szkole Podstawowej w Rzewniu i Hali
Sportowej.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Odśnieżanie dróg gminnych Rejon III.
 Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowościach: Brzóze Duże, Brzóze Małe,
Drozdowo, Nowe Drozdowo, Nowe Łachy, Łachy Włościańskie, Orłowo, Grudunki
CZĘŚĆ Nr 4: Posypywanie dróg mieszanką soli drogowej z piaskiem, Rejon I, Rejon
II, Rejon III (cała gmina).
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykonawca składając ofertę na części I-III musi dysponować minimum jedną osobą
posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania sprzętem odśnieżającym dla każdej
jednostki odśnieżającej;
2) Wykonawca składając ofertę na dwie lub więcej części zamówienia musi dysponować
minimum 1 sprzętem odśnieżającym
i 1 osobą posiadającą stosowne uprawnienia
niezależnie dla każdego rejonu tj. jeden sprzęt i jedna osoba dla każdego rejonu;

3) Wykonawca musi dysponować jedną jednostką sprzętu odśnieżającego
o mocy minimum 80 KM na odśnieżanie nie więcej niż jednego z rejonów (części). Przez
sprzęt należy rozumieć: równiarkę drogową, ciągnik kołowy, samochód ciężarowy powyżej
3,5 tony, ładowarkę, koparko-ładowarkę wyposażone w pług śnieżny z dolną listwą gumową
zabezpieczającą przez uszkodzeniami sprzętu i nawierzchni drogi z regulowaną wysokością
ustawienia i skośnym położeniem narzędzia roboczego w stosunku do kierunku jazdy o
długości lemiesza min. 280 cm.
4) Składając ofertę na część IV wykonawca musi dysponować pojazdem mechanicznym
przystosowanym do posypywania dróg oraz osobą z uprawnieniami do obsługi danego
sprzętu.
5) W celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu wykonawca musi przedłożyć:
- formularz oferty - załącznik nr 1;
- wykaz sprzętu – załącznik nr 2;
4. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
1. Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym (zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
3. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
- Wypełniony i podpisany wzór oferty – załącznik nr 1,
- Wykaz sprzętu – Załącznik nr 2,
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Oferty należy składać:
a) w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Gminy Rzewnie 19, 06-225 Rzewnie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na
Utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 na terenie gminy
Rzewnie”. Koperta powinna zawierać nazwę i adres zamawiającego.
lub
b) na adres e-mail: inwestycje@ugrzewnie.pl do dnia 27.11.2020 do godz. 15:00
6. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Urząd Gminy Rzewnie
adres email: inwestycje@ugrzewnie.pl
5. OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY I WYBORU
OFERTY:
1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę, Zamawiający dokona
oceny ważnych ofert kierując się następującym kryterium oceny: Cena – 100%
2. W przypadku gdy dwóch lub więcej Wykonawców złoży ofertę o takiej samej cenie na
wykonanie zamówienia w toczącym się postępowaniu Zamawiający wezwie Wykonawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą być wyższe niż oferta pierwotna.
3. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferta musi być kompletna i jednoznaczna.
4. Zamawiający przyjmuje maksymalne wynagrodzenie brutto za realizację każdej z części na
kwotę 12.150,00 zł brutto. Taka kwota zostanie wpisana do umowy jako maksymalne
wynagrodzenie wykonawcy za realizację danej części zamówienie. Rozliczenie będzie się
odbywało według stawek za roboczogodzinę wskazanych przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym.

5. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy w formie
aneksu do umowy do kwoty nie przekraczającej równowartości 30.000,00 tysięcy euro netto
za wszystkie części zamówienia w przypadku szczególnie niekorzystnych warunków
pogodowych.
6. REALIZACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dnia 30.04.2021 r.
2. Płatność: do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z
potwierdzeniem wykonania usługi przez przedstawiciela zamawiającego.
3. Wykonawcy, których oferty nie zostały wybrane, nie mogą zgłaszać wobec Zamawiającego
żadnych roszczeń z tytułu otrzymania niniejszego rozeznania cenowego oraz przygotowania
oferty i złożenia jej w siedzibie Zamawiającego.
4. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego poniżej kwoty 30 000 euro,
w związku z czym Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie
Prawo Zamówień Publicznych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonywania
wyboru oferty najkorzystniejszej.
6. Oferta powinna zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z właściwym aktem rejestracyjnym lub dołączonym do oferty
pełnomocnictwem.
7. W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty e-mail, Wykonawca ma obowiązek
przekazać ofertę jako fotokopię (scan), w formacie pdf, uprzednio podpisanej oferty przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna obejmować całość zamówienia.
9. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie;
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek;
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zapytaniem, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty.
10. Zamawiający odrzuci ofertę:
a) w przypadku niezgodności treści oferty z Zapytaniem,
b) w przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych.
11. Niniejsze rozeznanie cenowe posiada załączniki:
1) Formularz ofertowy
2) Wykaz sprzętu
3) Wzór umowy
4) klauzula o przetwarzaniu danych osobowych
Wójt
(-) Wiesław Chrzanowski

