Zapytanie ofertowe-zapytanie o cenę
USUWANIE AWARII URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH
ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI
SZCZEGÓŁOWYCH NA TERENIE GMINNEJ SPÓŁKI
WODNEJ W DOMANIEWICACH W 2019 R.
Do poniższego zapytania nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych wartości
30.000 euro (art. 4 pkt.8 ustawy)
1. Beneficjent (Zamawiający):
Nazwa Zamawiającego:
GMINA SPÓŁKA WODNA W DOMANIEWICACH
REGON:
100468289
NIP:
834-183-64-36
Miejscowość
99-434 DOMANIEWICE
Adres:
ul. GŁÓWNA 2
Strona internetowa:
www.domaniewice.bipst.pl
Adres e-mail:
ugdomaniewice@wp.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku, w godzinach 800- 1600
Przedmiot zamówienia:

2.USUWANIE AWARII URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH ORAZ
BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI
SZCZEGÓŁOWYCH NA TERENIE GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W
DOMANIEWICACH W 2019 R.

-

2. Zamówienie obejmuje:
• usuwaniu awarii urządzeń melioracji
• bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych w tym:
odmulenie rowów warstwą 20 – 30 cm
wykoszenie porostów traw ze skarp rowów
oczyszczenie przepustów i wylotów
wycięcie krzaków ze skarp
rozplantowanie skarp z wygrabieniem
4.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia
2019 r.

5. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym
- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem
zamówienia,
- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
- preferowana znajomość terenu gminy Domaniewice.

6. Termin składania ofert: do dnia 22 styczeń 2019 r. do godz.
11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Domaniewicach ul. Główna 2, 99434 Domaniewice (pok. Nr 8 Sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w
dniu 22 styczeń 2019 r. o godz. 11.15 w Urzędzie Gminy w
Domaniewicach (pok. Nr 10). Oferty należy składać w zaklejonych
kopertach opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe na „USUWANIE
AWARII URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH ORAZ BIEŻĄCE
UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH NA
TERENIE GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W DOMANIEWICACH W

2019roku.”
7. Kryterium oceny ofert: cena 100%
8. Osoba do kontaktu: Małgorzata Majewska Krukowska tel. 692 375 540
Załącznik

- formularz ofertowy zał. Nr 1
- oświadczenie zał. Nr 2
- wzór umowy zał Nr 3

Uwaga! Oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Domaniewicach po wyżej określonym terminie nie będą
rozpatrywane.

Przewodniczący GSW
Małgorzata Majewska
Krukowska

Załącznik 1

FORMULARZ OFERTOWY
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
/Dane oferenta wraz z danymi kontaktowymi/
składam niniejszą ofertę na „USUWANIE AWARII URZĄDZEŃ MELIORACJI
WODNYCH ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI
SZCZEGÓŁOWYCH NA TERENIE GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W
DOMANIEWICACH W 2019 roku.”
Oferujemy następujące stawki kosztorysowania i rozliczania wykonywanych robót
brutto:
• Stawka za jedną roboczogodzinę pracy brygady z koparką …………… zł brutto
(słownie: ……………………………………………………...………)
• Stawka za jedną roboczogodzinę pracy brygady bez koparki

……………

zł

brutto (słownie: …………………..………………………)
• Stawka za 1 mb rowu w tym: wykoszenie porostu traw ze skarp rowów wraz z
wygrabieniem , wycięcie krzaków ze skarp , odmulenie dna rowu warstwą 20 – 30
cm wraz z rozplantowaniem , odmulenie przepustów , oraz wylotów na rowach /
………………zł brutto (słownie ……………………………………………………..)
Oświadczam(-y), że roboty objęte zamówieniem zobowiązujemy się wykonać siłami
własnymi.
Zobowiązuję (-emy) się, w przypadku wybrania naszej oferty, do realizacji przedmiotu
zamówień w ustalonych terminach.
Oświadczam (-y), ze zapoznałem (-liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
(-simy) do niego zastrzeżeń.
Na wykonane roboty, zamontowane urządzenia i materiały udzielamy gwarancji na okres
.......................................miesięcy liczony od wykonania robót i zamontowanie urządzeń i
materiałów.
Osoba uprawniona do kontaktów w sprawie oferty:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………..……
Nr tel.: …………………………………………………………………..………………
Adres e-mail: ………………………………………………………………………….

/ miejscowość, data /

/ podpisy prawnych przedstawicieli oferenta/
Załącznik nr 2

Oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przetargowym
Oświadczam (y), że
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
/ nazwa i siedziba oferenta /

składając ofertę USUWANIE AWARII URZĄDZEŃ
MELIORACJI WODNYCH ORAZ BIEŻĄCE UTRZYMANIE
URZĄDZEŃ MELIORACJI SZCZEGÓŁOWYCH NA
TERENIE GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ W
DOMANIEWICACH
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.(art. 24 ust .1 i 2)
...................................................
.......................................................................
/ miejscowość, data /

/ podpisy prawnych przedstawicieli oferenta /

Art. 24. ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia
lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

Art. 24. ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia
oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, z wyjątkiem autorów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, jeżeli przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia są prace projektowe wynikające
z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych przez tych autorów;
2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych
warunków;
4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu
związania ofertą.

Załącznik nr 3
/ wzór umowy/
UMOWA NR …../2019

zawarta w dniu………. 2019 roku w Domaniewicach pomiędzy Gminna Spółką Wodną w
Domaniewicach
zwaną dalej „Zamawiającym ”,
reprezentowaną przez Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej – Małgorzatę Majewską
Krukowską
a ……………………………………………………………………………………………..
wpisaną/ym w dniu ……………….. do ewidencji działalności gospodarczej
NIP …………………

REGON …………………

zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowaną/ym przez:
……………………………….. - Właściciel
zawarto umowę bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych , gdyż wartość robót
nie przekroczy 30 000 euro w ciągu roku- o następującej treści:
§1
Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty polegające na

usuwaniu awarii urządzeń melioracyjnych oraz odmulenie rowów
będących na utrzymaniu Gminnej Spółki Wodnej na terenie
gminy Domaniewice w 2019 roku.
§2
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 Usuwanie awarii urządzeń melioracyjnych będących w ewidencji Gminnej Spółki
Wodnej w Domaniewicach.
Strony ustalają maksymalny czas od momentu powiadomienia o wystąpieniu awarii do
przystąpienia do jej usuwania na 24 godziny, z tym, że Wykonawca zobowiązany jest
natychmiast po zawiadomieniu przystąpić do dokonania oględzin i zabezpieczenia miejsca
awarii.

2. Za nie przystąpienie do usunięcia awarii w wymaganym okresie i za nieterminowe
usunięcie awarii Zamawiający może naliczyć kary umowne w wysokości 20 % kosztów
usunięcia awarii ustalonym przez Zamawiającego.
3. Podstawową formą działania Wykonawcy w zakresie usuwania awarii będzie praca
„brygady” składającej się z 2 robotników, operatora koparki i koparki pod nadzorem
uprawnionego kierownika robót.
4. W przypadku napraw nie wymagających użycia sprzętu ciężkiego typu koparka
podstawową formą działania Wykonawcy będzie praca „brygady” bez koparki.
5. Wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi przy pomocy osób
posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i p.poż oraz
wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież.
6. Niezbędne do wykonania robót materiały zostaną zakupione i dostarczone przez
Wykonawcę. Wykonawca dostarczy dla tych materiałów stosowne świadectwa i atesty.
Obowiązek ten nie dotyczy zakupu pomp, które w razie konieczności zakupi
Zamawiający.
§3
Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony, to jest do dnia 31.12.2019 r
§4
Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy planszę
ogólną ze schematem sieci melioracyjnych na terenie Gminy Domaniewice .
§5
1. Przedstawicielem Wykonawcy w odniesieniu do robót objętych niniejsza umową
będzie kierownik robót wyznaczony przez Wykonawcę w osobie …………………..
1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe, przyjmując
następujące parametry do kosztorysowania i rozliczania wykonanych usług:
➔ - stawka za jedna roboczogodzinę pracy brygady z koparka ………….. zł brutto
➔ - stawka za jedna roboczogodzinę pracy brygady bez koparki ……………. zł brutto
➔ -stawka za 1 mb rowu w tym wykoszenie porostu traw ze skarp rowów wraz z
wygrabieniem , wycięcie krzaków ze skarp, odmulenie dna rowu warstwą 20 – 30 cm

wraz z rozplantowaniem , odmulenie przepustów , oraz wylotów na rowach ………….zł
brutto
2.Do rozliczenia pracy sprzętu innego niż koparko – spycharka ,przyjmowane będą
minimalne stawki pracy sprzętu podawane w wydawnictwach SEKOCENBUD.
3.W przypadku konieczności zakupu materiałów potrzebnych do usunięcia awarii ,
rozliczane one będą po cenie podanej w dowodzie zakupu , ale nie wyżej niż średnia
stawka podawana przez wydawnictwa SEKOCENBUD , z uwzględnieniem kosztów
zakupu w wysokości podanej w § 7 pkt. 1.Ceny pracy sprzętu i zakupu materiałów będą
przyjmowane jako ceny z okresu użycia sprzętu i odpowiednio wbudowania materiałów
4.Rozliczenie pracy brygady usuwającej awarię odbywało się będzie na podstawie
katalogów KNR, KSNR lub innych dostępnych katalogów
5.Rozliczenia za roboty zostaną sprawdzone i zatwierdzone ze strony Zamawiającego w
ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich wykonania Zamawiającemu. Rozliczenia będą stanowić
podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty oraz zamontowane
urządzenia.
2. Okres gwarancji za roboty i na zakupione materiały przez Wykonawcę ustala się na 12
miesięcy liczony od dnia odbioru wykonanych robót.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty dotyczące gwarancji

na

urządzenia po zakończeniu umowy w terminie 14 dni.
§7
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności za wykonane roboty w terminie 14 dni
od daty dostarczenia faktury wraz z wymaganymi załącznikami, które stanowić będą
podstawę do zapłaty.
§8
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy
znajdujące się w miejscu usuwania awarii w trakcie wykonywania robót oraz za szkody
wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę w czasie usuwania awarii
§9

Nienależyte wykonanie przedmiotu umowy powodujące wady trwałe obiektu, pociągnie za
sobą zmniejszenie wynagrodzenia w stosownej wielkości. Usterki i wady ujawnione w
okresie gwarancji i rękojmi , będą usunięte w pierwszej kolejności przez Wykonawcę, a w
przypadku odmowy ich usunięcia lub nie przystąpienia do ich usunięcia w ciągu 4 dni od daty
ich zgłoszenia przez Zamawiającego, zostaną usunięte na koszt Wykonawcy.
§ 10
1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli:
a) Przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową –
Zamawiający może wówczas powierzyć poprawę lub dalsze wykonywanie umowy innej
osobie na koszt Wykonawcy.
b) Nastąpiła upadłość Wykonawcy lub Wykonawca przedłożył Zamawiającemu zgłoszenie
swojej upadłości.
c) Wykonawca

przystąpił

do

likwidacji

swojej

firmy,

z

wyjątkiem

likwidacji

przeprowadzonej w celu jej przekształcenia.
d) Został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się
swojego majątku na rzecz wierzycieli.
e) Zamawiający podejmie decyzję o innym sposobie zorganizowania wykonywania prac
2. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeśli Zamawiający nie dotrzymuje warunków
umowy, jeśli:
a) Nie wypłaca Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane roboty w ciągu czterech miesięcy
od ustalonych terminów płatności.
b) Odmawia bez uzasadnienia odbioru wykonanych robót.
3. Okres wypowiedzenia umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt a) – d) oraz w ust. 2,
wynosi 14 dni, natomiast okres wypowiedzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt e)
wynosi 3 miesiące.
§ 11
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Kary umowne będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach:
a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn
określonych w § 12 ust. 1 pkt. a) – d) w wysokości 10 % wartości dotychczas
wykonanych robót.

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne w przypadku wystąpienia przyczyn
określonych w § 12 ust. 2 pkt b) w wysokości 10 % wartości dotychczas wykonanych
robót.
3. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt e), Zamawiający
nie będzie wypłacał żadnego odszkodowania Wykonawcy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego wysokość
kar umownych, jeśli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
§ 12
Zamawiający może odstąpić od umowy w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w
chwili zawarcia umowy, w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
§ 13
1. W przypadku sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy, o wykonanie robót w
trybie zamówienia publicznego strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania
reklamacyjnego.
2. Gdyby zaistniałe sprzeczności nie znalazły rozwiązania ugodowego, będą rozstrzygane
przez sąd właściwy ze względu na adres Zamawiającego.
§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego .
§ 15
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

