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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie 

dodatkowego zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w okresie zimowym 

2017/2018. 

Zimowe utrzymanie dróg odbywać się będzie w części północnej: 

Zad. 1 (kolor niebieski na mapie) 

- Odśnieżanie dróg w północnej części Gminy 

- Posypywanie dróg w północnej części Gminy 

Granica umownego podziału prowadzenia prac polegających na zimowym utrzymaniu dróg 

przebiegać, będzie wg trasy krajowej D K E-30 Warszaw-a - Terespol zgodnie z załączoną mapą. 

W przypadku braku odpowiedniego sprzętu do posypywania dróg Zamawiający może 

udostępnić własną posypywarkę SCHMIDT NIDO, rozsypywarkę DANROB oraz kompletnych 

pługów odśnieżnych do wykorzystania w trakcie prowadzenia prac drogowych po wcześniejszym 

przeglądzie technicznym (przez Wykonawcę). Materiały eksploatacyjne, które będą niezbędne 

do naprawy zostaną zakupione przez Zamawiającego. 

Po zakończeniu prac odbędzie się komisyjny przegląd stanu technicznego. Wykonawca może 

zostać obciążony kosztem zawinionych uszkodzeń. 

Do posypywania Wykonawca zapewni 10% mieszankę solno-piaskową po stronie w ilości 100 ton na 

każde zadanie. W przypadku przekroczenia limitu 100 ton Zamawiający dostarczy brakujące ilości. 

Wymagania odnośnie zimowego utrzymania dróg: 

• Oferent będzie prowadził całodobowy dyżur telefoniczny 

• Rozpoczęcie odśnieżania odbywa się w ciągu 2 godzin od momentu telefonicznego zgłoszenia 

przez uprawnionego przedstawiciela Gminy Mińsk Mazowiecki 

• Odśnieżanie powinno odbywać się przy pomocy pługu hydraulicznego lemieszowego na całej 

szerokości pasa ruchu 

• Po wykonaniu zleconej pracy w ciągu 8 godzin od jej zakończenia należy zgłosić ten fakt 

uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego z podaniem godziny rozpoczęcia i 

zakończenia zadania. 

Zasady sporządzenia oferty 

1. Oferta winna zostać sporządzona według zamieszczonego Formularza Ofertowego, 

Proszę o podanie proponowanej ceny usługi za 1 godzinę pracy pojedynczego sprzętu wraz z 



operatorem oraz cenę szacowaną dla całego zadania (180 Ii pracy samochodu i 60h pracy 

równiarki+piaskarki. Dopuszcza się składanie ofert częściowych tylko na jedno zadanie, 

2. Składając propozycję cenową na zadanie 1 Oferent musi posiadać odpowiednie zaplecze 

techniczne w postaci minimum samochodu ciężarowego o mocy pow. 180 K M oraz 

równiarki drogowej, 

3. Nie przewiduje się rekompensat w przypadku braku opadów śniegu w okresie realizacji 

umowy, 

4. Szacowana ilość godzin pracy w sezonie zimowym to 180 h w przypadku samochodu 

ciężarowego i 60 h w przypadku równiarki dla każdego z zadań, 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, 

6. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert, licząc od dnia składania ofert włącznie, 

7. W przypadku uchylania się od zawarcia umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może 

wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 

ponownej oceny, chyba, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania, 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Zapytaniu Ofertowym. 

Termin wykonywania usługi: od 15 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. 

Oferty (z całkowitą wartością zamówienia) należy składać do dnia 27.10.2017 r. w sekretariacie pok. 

Nr 102 , fax. 25 756-25-50 lub na adres e-mailowy drogowiec@minskmazowiecki.pl . 

Osobą upoważnioną do kontaktów i udzielania wszelkich wyjaśnień jest Waldemar Zychowicz -

referat inwestycyjny, tel. 25 756-25-10. 
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