Nadleśnictwo Namysłów
Namysłów, dnia 26.08.2021
Zn.spr.: S.771.2.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej niż 130 000 złotych, przy którym na
podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 464).

Dotyczy: ,, Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg
leśnych w Leśnictwach Ziemiełowice i Komorzno’’
I.

Zamawiający:
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Namysłów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, 46-100
Namysłów

II.

Przedmiot zapytania:

1. Przedmiotem zapytania są roboty drogowe polegające
cząstkowym nawierzchni bitumicznej dróg leśnych w:

na

remoncie

─ Leśnictwie Ziemiełowice. Droga na której ma być wykonany remont cząstkowy
stanowi prawą odnogę drogi wojewódzkiej nr 454 Namysłów – Dobrzeń (jadąc
z Namysłowa do Opola), ok. 1 km za miejscowością Ziemiełowice i prowadzi do
leśnego przysiółka Bławaciska. Jest to główna droga leśna (dojazd pożarowy
nr 10) o długości 2532 m i szer. nawierzchni 3-3,5 m, o podbudowie tłuczniowej,
przykrytej dywanikiem z masy mineralno-bitumicznej gr. 3-5 cm.
─ Leśnictwie Komorzno. Drogi na których ma być wykonany remont cząstkowy to
główne drogi leśne (dojazdy pożarowe nr 42 i 44) ze zjazdami z drogi
powiatowej nr 1337O za miejscowościami Krzywiczyny i Komorzno w Gminie
Wołczyn, powiecie kluczborskim. Długość dróg ogółem 9904 m, szer.
nawierzchni 3-3,5 m, o podbudowie tłuczniowej, przykrytej dywanikiem z masy
mineralno-bitumicznej gr. 3-5 cm.
2. Zamawiający planuje wykonanie remontu cząstkowego dróg na powierzchni
nawierzchni ok. 700 m2 w każdym z leśnictw przy zastosowaniu mieszanki
mineralno-asfaltowej AC11S dla kategorii ruchu KR1-KR2 na gorąco.
Remontowi cząstkowemu mogą towarzyszyć roboty polegające na usuwaniu
korzeni drzew leśnych i naprawie podbudowy drogi.
3. Przez remont cząstkowy Zamawiający rozumie w szczególności :
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- obcięcie krawędzi ubytku nawierzchni na głębokość najgłębszego uszkodzenia
( min. 4 cm ) umożliwiające wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt
prostej figury geometrycznej o pionowych ściankach;
- wykucie zniszczonej nawierzchni asfaltowej;
- usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno –
suchego;
- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren
grysu, żwiru, piasku i pyłu;
- zagruntowanie dna i brzegów ubytku emulsją asfaltową;
- odtworzenie nawierzchni asfaltowej masą mineralno-asfaltową (zagęszczenie
wbudowanego materiału walcem lub zagęszczarką płytową),
- zaspoinowanie łączeń łaty asfaltowej;
- uprzątnięcie i wywiezienie gruzu asfaltowego, uporządkowanie terenu po
robotach.
4. Wykonanie i odbiór remontu cząstkowego nawierzchni zgodnie ze SST
D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych – GDDKiA w
Warszawie.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej drogi leśnej planowanej przez
Zamawiającego do remontu cząstkowego.
III.

Termin wykonania zamówienia

1. Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 15 listopada 2021 roku.
2. Czas trwania rękojmi i gwarancji: 24 miesiące od daty końcowego odbioru
robót.
IV.

Opis warunków udziału w postępowaniu i rodzaje dokumentów, które
należy złożyć, aby je spełnić

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji;
2) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej
lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego.

Nadleśnictwo Namysłów
Zamawiający żąda złożenia dokumentu/ polisy potwierdzającego ubezpieczenie
Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
200 000 zł.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz,
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty.
Żądany wykaz powinien zawierać, co najmniej 2. roboty remontowe lub
inwestycyjne drogowe, w tym nawierzchnie bitumiczne, za kwotę 200 000 zł każda
wykonane w okresie jak wyżej.
V.

Sposób przygotowania oferty i jej zawartość

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Wszelkie poprawki lub
zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
Kompletna oferta powinna zawierać:
1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór w załączeniu – załącznik nr 1
do zapytania);
2. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór
w załączeniu – załącznik nr 2 do zapytania);
3. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;
4. dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 200 tys. zł.
5. wykaz robót budowlanych – co najmniej 2. roboty inwestycyjne lub remontowe
drogowe, w tym nawierzchnie bitumiczne, za kwotę 200 000 zł brutto każda,
wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór w załączeniu –
załącznik nr 3 do zapytania).
6. podpisany wzór umowy, którą zobligowany będzie podpisać Wykonawca po
wyborze jego oferty – załącznik nr 4 do zapytania.
VI.
Miejsce i termin złożenia oferty
Ofertę należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Namysłów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie
14 A, 46-100 Namysłów (sekretariat I piętro – pokój nr 101) w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 7 września 2021 roku do godz. 1000 za pośrednictwem poczty,
kuriera lub osobiście w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem: Oferta na ,,Wykonanie
remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg leśnych w Leśnictwach
Ziemiełowice i Komorzno’’.
Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
VII.
Otwarcie ofert
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 września 2021 roku o godz. 1030 na Sali
konferencyjnej Nadleśnictwa Namysłów, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 A, 46-100
Namysłów (sala konferencyjna – parter – pomieszczenie nr 6).
VIII. Informacje dodatkowe
Druki ofertowe: oferta – załącznik nr 1 + załączniki 2-3, wzór umowy – załącznik nr 4,
można pobrać bezpłatnie w siedzibie Nadleśnictwa w biurze sekretarza – pokój nr 3
lub
ze
strony
internetowej
Zamawiającego
https://namyslow.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci//asset_publisher/1M8a/content/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-wykonanie-remontuczastkowego-nawierzchni-bitumicznej-drog-lesnych. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, bez
podania przyczyny.
Osoba do kontaktów – Marek Krawczyk – sekretarz nadleśnictwa, tel. komórkowy
+48 602 436 782.

Z poważaniem
NADLEŚNICZY

NADLEŚNICTWA NAMYSŁÓW

Paweł Bak

Nadleśnictwa Namysłów
/podpisano elektronicznie/

(dokument podpisany elektronicznie)

W załączeniu:
1. formularz ofertowy,
2. oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienie
publiczne,
3. wykaz robót budowlanych,
4. wzór umowy,
5. SST Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych.

