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Zamówienie  
na koszenie poboczy i skarp przy drogach gminnych 

o wartości poniżej 30 000 euro 

 
 
 

 Wójt Gminy Mielec zwraca się z prośbą o złożenie ofert cenowych na koszenia 

poboczy i skarp przy drogach gminnych na terenie Gminy Mielec (zł brutto/1km). 

 

Warunki realizacji zamówienia: 

1) Wycena obejmuje koszenie poboczy i skarp przy drogach gminnych (drogi gminne w 

miejscowościach Wola Mielecka, Podleszany, Rydzów, Książnice, Goleszów, Boża Wola, 

Rzędzianowice, Złotniki, Chorzelów Chrząstów, Trześń, Wola Chorzelowska, Szydłowiec) na 

szer. 2,0 m wraz z zebraniem pokosu (szczegółowy harmonogram koszenia dróg gminnych 

zostanie załączony po podpisaniu umowy). Odcinek objęty koszeniem wynosi ok. 120 km.  

2) Roboty będą prowadzone przy czynnym ruchu drogowym,  

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót oraz pełną kontrolę ich jakości. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej lub prywatnej. Jeżeli takie zniszczenie nastąpi, Wykonawca naprawi lub odtworzy 

uszkodzoną własność na koszt własny. 

5) Wykonawca powinien stosować w czasie prowadzenie robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego oraz przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6) Wykonawca odpowiada za oznakowanie i zabezpieczenie miejsca wykonywania robót. 

7) Nadzór nad inwestycją będzie prowadzić Gmina Mielec poprzez Inspektora Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru ma prawo wydawać polecenia oraz weryfikować jakość i zgodność robót. 

8) Obowiązkiem Wykonawcy jest uprzątnięcie terenu po koszeniu. 

9) Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami 

realizacji zamówienia. 

10) Wykonawca przystępujący do wykonywania usług powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
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1) kosiarek, które powinny być przystosowane do wykonywania koszenia w pasie drogowym 

(tzn. posiadać odpowiednie osłony i zabezpieczenia, aby nie stwarzać, w trakcie koszenia, 

zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz pieszych), tj.: 

a) kosiarek spalinowych ręcznych bądź ręcznie prowadzonych, 

b) kosiarki spalinowej samojezdnej bądź doczepnej do ciągnika, 

2) środka transportowego dla przewozu kosiarek oraz elementów oznakowania usług, 

3) środka transportowego dla odwozu skoszonej trawy, 

4) narzędzi do koszenia trawy w miejscach niedostępnych dla kosiarek (w sąsiedztwie 

słupków znaków drogowych i innych urządzeń), 

5) narzędzi do zgrabiania, zbierania i załadunku skoszonej trawy oraz czyszczenia 

powierzchni jezdni. 

12) Wszelkie niedokładności wykoszenia, wskazane przez Inspektora Nadzoru, powinny być 

przez Wykonawcę poprawione przed odbiorem. 

13) Rozliczenie robót nastąpi na podstawie obmiaru robót, tj. ilości kilometrów poboczy 

wykonanych i wcześniej wskazanych do wykoszenia przez Przedstawiciela Zamawiającego.  

14)Oferta powinna zawierać wycenę brutto koszenia 1km poboczy zgodnie z powyższymi 

warunkami. 

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 04.07.2014r.  

 

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5, Mielec 39-300, 

pokój nr 26 (sekretariat) w terminie do 06.06.2014r. godz. 10:00. 

 

Oferent winien umieścić ofertę w kopercie, która będzie: 

- zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany na stronie tytułowej niniejszego zamówienia . 

- posiadać oznaczenie :” Oferta- koszenie poboczy przy drogach gminnych” oraz „nie otwierać przed 

06.06.2014 r.” 

- Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta winna posiadać nazwę i adres oferenta, aby można 

było  odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia. 

 

Zapytania o szczegóły zadania proszę kierować do Pana Mirosława Serafina,  

pracownika Gminy Mielec; tel. 17-774 56 48.        

 
 

Wójt Gminy Mielec 
 

(-) Kazimierz Gacek 
 
 

 

 
 

Sprawę prowadzi: Mirosław Serafin  Tel. 017-774 56 48 


