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SPW. 273.67. 2015 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

 Wydział Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie zwraca się z 

prośbą o złożenie ofert na: 

 
„Obustronne mechaniczne ścinanie poboczy (z pozostałości organicznych - ziemia) w pasie dróg 

powiatowych na terenie powiatu wołomińskiego” 

 

Lokalizacja poboczy do wykonania ścięcia: 

 

Miejsce przeznaczone do ścinania 

drogi: 

4328W Sulejów - Wujówka – Piaski - Strachówka 

4344W Jadów – Myszadła - Jaczew 

4314W Majdan – Nowe Ręczaje - Poświętne 

4351W Poświętne  - Międzyleś  

4351W Zabraniec - Poświętne 

 

1. Ścinanie poboczy powinno być wykonane mechanicznie przy pomocy profesjonalnej ścinarki do 

poboczy, bądź innego sprzętu wykonującego prace w sposób zapewniający co najmniej taką samą 

jakość wykonania.  

Dopuszcza się ścinanie ręczne jedynie przy robotach wykończeniowych (w obrębie drzew, 

znaków, barier). 

 

2. Mechaniczne zbieranie poboczy Zleceniodawca rozumie jako: 

 mechaniczne ścinanie miejsc zawyżonych – od 0 do 15 cm wysokości nadmiaru, 

 ścinanie pobocza na szerokość 1,20 m, 

 bądź ścinanie od krawędzi drogi do krawędzi rowu / skarpy, 

 zasypywanie zagłębień, 

 wyrównanie pobocza do wymaganego spadku poprzecznego – 4 % w kierunku rowu 

przydrożnego lub zewnętrznej krawędzi pobocza, 

 załadunek, wywóz i zagospodarowanie we własnym zakresie urobku pochodzącego ze ścinki. 

 

3. W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia poboczy należy je uzupełnić 

materiałem o właściwościach podobnych do materiału z którego zostało wykonane pobocze. 

 

4. Wykonawca może podjąć się wykonania robót posiadając: 

 profesjonalną mechaniczną ścinarkę do poboczy, 

 sprzętem wykonującym prace w sposób zapewniający co najmniej taką samą jakość 

wykonania. 
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5. Ostateczny zakres prac do wykonania (długość odcinków) zostanie ustalony przez Zleceniodawcę 

po rozstrzygnięciu zapytania. Zamawiający przeznacza kwotę 50.000 zł na wykonanie prac, zakres 

prac (długości odcinków) będą wynikiem wyboru najlepszej oferty. 

 

6. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników jak 

i ruchu drogowego. 

 

7. Zaleca się, aby wykonawca przed przystąpieniem do wyceny robót dokonał wizji lokalnej w terenie 

objętym przedmiotem zamówienia, a także zapoznał się z istotnymi postanowieniami umowy, w 

celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie. 

 

  

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, 

ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin  

      do dnia 10. 04. 2015 r. do godz. 12:00 

 

2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: 

            j.w 

 

Oznakowanie oferty następujące:  

 dane oferenta (nazwa, siedziba) 

 

„Obustronne mechaniczne ścinanie poboczy (z pozostałości organicznych - ziemia) w pasie dróg 

powiatowych na terenie powiatu wołomińskiego” 

 

nie otwierać przed   10. 04. 2015 r. godz. 13:30”  
 

3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania. 

 

4. Miejsce otwarcia ofert:    W siedzibie zamawiającego  

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA 

 05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1a  
 

 Pokój Nr 6, dnia  10. 04. 2015 r. o godz. 13:30 

 

5. Sesja otwarcia ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym 

wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w informacji. 

 

Do oferty należy załączyć: 

1. Formularz oferty (Załącznik Nr 1), 

2. Podpisane istotne postanowienia umowy (Załącznik Nr 2). 

3. Kopia polisy OC na prowadzenie robót na kwotę min 50.000 zł 

 
 
Osoba do kontaktu: 

Joanna  Kozłowska – Kulawik 

Wydział Inwestycji i Drogownictwa – Tel. 22 776 - 19 - 40 


