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Przedmiot zamówienia 

,,Koszenie poboczy, skarp i rowów przy drogach gminnych na terenie Gminy Mielec 
w 2015r.’’ 

 
Szczegółowy opis zakresu prac do wykonania koszenia poboczy, skarp i rowów na terenie 
Gminy Mielec: 

1. Wycena obejmuje koszenie poboczy, skarp i rowów przy drogach gminnych (drogi 
gminne w miejscowościach Wola Mielecka, Podleszany, Rydzów, Książnice, Goleszów, 
Boża Wola, Rzędzianowice, Złotniki, Chorzelów Chrząstów, Trześń, Wola 
Chorzelowska, Szydłowiec) (szczegółowy harmonogram koszenia dróg gminnych 
zostanie załączony po podpisaniu umowy). Odcinek objęty jednorazowym koszeniem 
wynosi łącznie 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 poprzez usunięcie trawy 
z jezdni. 

9. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z warunkami 
realizacji zamówienia, 

10. W miejscach trudno dostępnych, przy znakach drogowych, słupkach przystankowych 
wykonawca jest zobowiązany wykosić trawę przy użyciu np. kosy spalinowej. 

11. Wykonawca przystępujący do wykonywania usług powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

1.1.Kosiarek np. bijakowych, które powinny być przystosowane do wykonywania koszenia 
w pasie drogowym w tym także koszenia rowów (skarpa, dno i przeciwskapa rowu) tzn. 
posiadać odpowiednie osłony i zabezpieczenia, aby nie stwarzać, w trakcie koszenia, 
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów oraz pieszych, być dopuszczona do pracy 
przy drogach publicznych tj.: 

1.2. kosiarek spalinowych ręcznych bądź ręcznie prowadzonych, 
1.3.kosiarki mechanicznej samojezdnej bądź doczepnej do ciągnika (kosiarka z 

wysięgnikiem), 
1.4.środka transportowego dla przewozu kosiarek oraz elementów oznakowania usług, 
1.5. narzędzi do koszenia trawy w miejscach niedostępnych dla kosiarek (w sąsiedztwie 

słupków znaków drogowych i innych urządzeń), 
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1.6.narzędzi do zgrabiania 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, 

skarp, rowów wykonanych i wcześniej wskazanych do wykoszenia przez Przedstawiciela 
Zamawiającego.  

14. Oferta powinna zawierać wycenę brutto koszenia 1km poboczy, skarp, rowów zgodnie 
z powyższymi warunkami i załączonym formularzem ofertowym. 

15. Szacunkowa zakres prac do wyceny dotyczy łącznie km bieżących poboczy, skarp i 
rowów w ramach pierwszego i drugiego koszenia.  

16. Przy wykonywaniu obmiaru prac do rozliczenia uwzględniane będą km bieżące 
wykonanej usługi  koszenia poboczy, skarpy, rowu (bez odliczania zjazdów), 

17. Dojazd na miejsce koszenia, przejazd pomiędzy drogami wyznaczonymi do koszenia nie 
będzie uwzględniany w rozliczeniu. 

18. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi fakturami częściowym, po pierwszym i drugim 
koszeniu po dokonaniu odbioru i spisaniu protokołów odbioru. 

 
Zamówienie obejmuje wykonanie usługi koszenia w terminach:  
Pierwsze koszenie w okresie od 22.05.2015r do 03.06.2015r  
Drugie koszenie w okresie od 17.08.2015r do 28.08.2015r, 
 
Ilości robót podane w kosztorysie ofertowym dla każdego z zadań mają charakter 
orientacyjny i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty 
najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Rzeczywista ilość robót 
zleconych do wykonywania uzależniona będzie od potrzeb stąd też może różnić się od ilości 
określonych w kosztorysie ofertowym (do 50% wartości). Jakakolwiek różnica pomiędzy 
rzeczywistą ilością wykonanych robót, a podaną w kosztorysach ofertowych nie będzie 
podstawą do zmiany cen jednostkowych.  

Zamawiający - nie dopuszcza: możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.   

Zamawiający przewiduje zwiększenie wartości zamówienia (roboty uzupełniające) do 50% 
jednak łączna wartość prac nie może przekroczyć kwoty 30tys euro netto. 

W przypadku planowanego powierzenia podwykonawcom części zamówienia należy to 
wskazać w ofercie (wskazując nazwę podwykonawcy oraz zakres robót) . 

Gmina Mielec  
Ul. Głowackiego 5, 

39-300 Mielec 
Mielec dnia 30.04.2015r. 


