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                                                                                                                           Krośnice 24 maja 2022r.      

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości szacunkowej poniżej 130 000zł (zapytanie ofertowe)  

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych 

 

I.  Nazwa i adres Zamawiającego: 

Gmina Krośnice 

ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice 

NIP: 916-13-04-684 

REGON: 931934704 

 

II.  Przedmiot zamówienia 

Roboty budowlane polegające na usunięciu usterek/braków/uszkodzeń na drodze kolejowej Krośnickiej 

Kolei  Wąskotorowej, wykonanie oznakowania oraz zabezpieczeń na przejściach kolejowych kategorii E oraz 

ogrodzenia panelowego z siatki. 

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oddzielnie dla trzech zadań obejmujących przedmiot 

zamówienia  

Część 1:  Roboty budowlane polegające na usunięciu usterek/braków/uszkodzeń na drodze kolejowej 

Krośnickiej Kolei  Wąskotorowej 

Rozjazdy: 

a) Rz 1:  - oczyścić i zakonserwować  podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, nasunąć 

rozjazd w planie do osi toru, podbić styk przediglicowy i przed krzyżownikiem;       

b) Rz 2:  - oczyścić i zakonserwować  podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, podbić 

cały rozjazd, uzupełnić braki tłucznia, uzupełnić braki oszklenia zwrotnika;      

c) Rz 5: -  oczyścić i zakonserwować  podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi;        

d) Rz 6:  - oczyścić i zakonserwować  podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi;       

e) Rz 7:  - oczyścić i zakonserwować  podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi; 

uzupełnić braki oszklenia zwrotnika;                      

f) Rz 8:  - oczyścić i zakonserwować  podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi;        

g) Rz 9: - oczyścić i zakonserwować  podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, 

uzupełnić oszklenie zwrotnika;       

h) Rz 10: - oczyścić i zakonserwować  podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi;       

i) Rz 11 - oczyścić i zakonserwować  podkładki ślizgowe, wraz z zamknięciami nastawczymi, 

uzupełnić oszklenie zwrotnika.       

 

j) uzupełnić  braki tłucznia po podbiciu na Rz 1 i Rz 2  

h) oczyścić kanałki zwrotnicowe na Rz 1, Rz 2,Rz 5, Rz 6, Rz 7, Rz 8, Rz 9, Rz 10, Rz 11 

 

Nawierzchnia kolejowa: 

a) Linia okrężna: km 0+167 – 0+285 podbić  podkłady w torze i usunąć  niewłaściwą przechyłkę oraz 

 nierówności toru w profilu, uzupełnić kliniec po  obu stronach toru;   

b) Linia okrężna: km 1+700 – 1+750 podbić  podkłady w torze i usunąć  niewłaściwą przechyłkę oraz 

 nierówności toru w profilu, uzupełnić kliniec po obu stronach toru;    
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c) Linia okrężna: km 0+180 – 0+200 oczyścić ławę torowiska z pozostałości po oczyszczaniu rowu 

 (prawa strona łuku);  

d) Zamontować brakujące znaki kilometrowe: 

- montaż  4 znaków kilometrowych: linia okrężna w km: 0,4; 0,5, 1,5 oraz na torze pomiędzy 

Rz 1 –Rz7 w kilometrze 0,2 

e) Naprawa dylin na przejazdach kolejowych: 

 - Przejazd na torze pomiędzy Rz1 – Rz7 w km 0+096: do naprawy 3 dyliny wewnątrz toru) 

 - Przejazd na torze pomiędzy Rz8 – Rz11 w km 0+107: naprawa uszkodzonej dyliny 

 przejazdowej wewnątrz toru, przybicie wystających gwoździ przytwierdzających dylinę do 

 podkładów  

 - Przejazd na linii okrężnej w km 0+437: naprawa uszkodzonej dyliny przejazdowej  wewnątrz 

 toru  

 

Część 2: wykonanie oznakowania oraz zabezpieczeń na 3 przejściach kolejowych kategorii E 

 - zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 5 do zapytania ofertowego przy czym 

 panele ogrodzeniowe powinny być w kolorze zielonym 

 - część znaków i słupków jest istniejących. Zamawiający przewiduje jedynie montaż: 

  * 6 tabliczek  z napisem „Przejście przez tory. Strzeż się pociągu” do zamontowania na  

  istniejących słupkach  

  * montaż 3 słupków ze znakami (krzyżem św. Andrzeja oraz tabliczką „Przejście przez tory. 

  Strzeż się pociągu”  

  

Część 3: wykonanie ogrodzenia panelowego siatki odgradzającego plac manewrowy od toru  

Wykonanie płotu panelowego z siatki na długości około 12,5m - 13m od przejazdu na torze od Rz 1 do Rz7 

nr w km 0+096 (przejazd przy placu manewrowym) do wysokości skrzynki elektrycznej stojącej na placu 

manewrowym. 

 - długość ogrodzenia około 12,5-13m 

 - wysokości 120 cm – 130 cm  

 - ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych siatkowych  o oczkach 5,5 x 20cm drut min. 4 mm 

 ocynkowany, kolor do  uzgodnieniu z Zamawiającym  

 - wykonanie płotu obejmuje również zakup i montaż 6 słupków ogrodzeniowych.   

(miejsce montażu płotu obrazuję zdjęcia stanowiące załącznik nr 6 do zapytania ofertowego)  

III. Miejsce wykonywania robót 

Teren Krośnickiej Kolei Wąskotorowej- województwo dolnośląskie, powiat milicki, gmina Krośnice, 

miejscowość Krośnice, Zespół pałacowo- parkowy Krośnice – Wierzchowice, ul. Parkowa 30, Krośnice.    

W załączeniu  plan torowiska z oznaczonymi miejscami i numerami rozjazdów stanowiący załącznik nr 4 do 

zapytania ofertowego.  

IV.  Warunki udziału w postępowaniu  

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

 1.1.  spełnią warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego tj.: 

 a) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; 

 b) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,      

            o ile wynika to z odrębnych przepisów  
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 c) są w sytuacji ekonomicznej  i finansowej  umożliwiającej realizację zamówienia; 

 d)  posiadają zdolności techniczne lub zawodowe umożliwiające realizację zamówienia  

2. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w odniesieniu do pkt.1.1.  

Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu  jest złożenie oświadczenia na formularzu, 

którego wzór stanowi  załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

V.  Sposób obliczania ceny:  

1. Wykonawca wyliczy cenę oferty zgodnie z treścią załącznika nr 1 do zapytania ofertowego  (formularza 
ofertowego) z zachowaniem wskazanych w nim części. 
2. Oferta musi zawierać cenę jednej lub kilku lub wszystkich części zamówienia.  
3. Cenę każdej z części należy podać jako wartość netto, VAT, brutto. 
4. Cena ofertowa każdej z części brutto jest ceną ryczałtową obejmująca wszystkie podatki i opłaty 
wynikające z przepisów prawa. 
5. Wykonawca sam w oparciu o obowiązujące przepisy ustala stawkę należnego podatku od towarów i 
usług – VAT. 
6. W przypadku zastosowania obniżonej stawki VAT należy podać podstawę prawną. 
7. Cena ofertowa powinna być wyrażona w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. Obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy  (z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT jak i brutto), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza 
pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 
8. Do zapytania ofertowego należy dołączyć kosztorys/kosztorysy  uproszczone, zawierający wycenę każdej 
pozycji robót wg załączonych wzorów (dla każdej części osobno) stanowiących załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego.   
 
VI . Płatność: 

Jednorazowo, dla każdej z części zamówienia, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia poprawnie 

wypełnionej  faktury/ rachunku do sekretariatu Urzędu Gminy Krośnice (kancelaria –parter), ul. Sportowa 4, 

56-320 Krośnice, w formie przelewu, po uprzednim zrealizowaniu przedmiotu zamówienia/części 

przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym protokołem odbioru prawidłowo wykonanych prac. 

Potwierdzenia wykonania robót dokona komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której wejdzie 

przedstawiciel wykonawcy oraz osoba z uprawnieniami budowlanymi w zakresie linii węzłów oraz stacji 

kolejowych wskazana przez Zamawiającego.  

Protokół odbioru dla każdej z części zamówienia zawierać będzie wyszczególnienie wszystkich  elementów 

robót  wskazanych w punkcie 2 zapytania ofertowego.  

VII. Termin realizacji zamówienia:  

Zamówienie należy zrealizować w następujących terminach: 

 - w odniesieniu do części I zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 1 lipca 2022r.  

 - w odniesieniu do części II i III zamówienia od dnia podpisania umowy do 29 lipca 2022r. 

 

Za wykonanie usługi w terminie uznaje się termin przedłożenia przez Wykonawcę zawiadomienia o 

zakończeniu wszystkich praz objętych przedmiotem zamówienia/częścią przedmiotu zamówienia.  

 

VIII .Okres rękojmi i gwarancji: 2 lata  od dnia realizacji zamówienia (podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru robót). 

 

 

 

IX .Rodzaj i opis kryteriów, którymi beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty: 



4 
 

 

9.1. kryteria formalne:  

Oferta sporządzona na formularzu, którego wzór stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,  

kompletna i podpisana wraz  z załącznikami: 

-oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do 

zapytania ofertowego  

- dokument potwierdzający wykonanie co najmniej jednej naprawy/ remontu torowiska o 

podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia,  

- kosztorys uproszczonym, zawierający wycenę każdej pozycji robót danej części zamówienia wg 

załączonych wzorów stanowiących załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.   

Oferty niekompletne zostaną odrzucone, przy czym Zamawiający przewiduje możliwość jednokrotnego 

uzupełnienia  oferty przez Wykonawcę, w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego na adres 

mailowy informacji o konieczności uzupełnienia oferty.   

Kryterium formalnego nie spełnia oferta złożona po terminie  

9.2. kryterium wyboru: 

Cena  brutto zamówienia - 100% 

Sposób obliczania ceny  

- cena ofert będzie obliczana dla każdej z części osobno 

- przez cenę oferty rozumie się wartość ogółem (brutto) części oferty wraz z podatkiem VAT  

- wyliczenia ilości punktów dokonuje się dla każdej z części osobno. 

 
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie n/w wzoru:  

      

                  Cn  

P(1) = ------------ x 100 pkt. x 100% 

                  Cb  

gdzie: 

 

P(1) - otrzymane punkty,  

C b – cena oferty badanej,  

C n– cena najniższa spośród złożonych ofert. 

 

 X. Określenie miejsca,  sposobu i terminu składania oferty: 

10.1.  ofertę należy sporządzić wg załączonego wzoru (załącznik nr 1) 

10.2. załączniki do oferty należy sporządzić wg. załączonych wzorów (załącznik nr 2 i 3) 

10.3. kopie załączanych dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem  

10.4. ofertę należy sporządzić pisemnie, czytelnie i w języku polskim 
10.5. oferta musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela(i)  

         wykonawcy 
10.6. wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
10.7. ofertę należy składać: 

-  na adres mailowy : akozinska@ug.krosnice.pl (skan kompletnej i podpisanej    

    oferty), 
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- za pośrednictwem poczty, kuriera itp. na adres Urzędu Gminy Krośnice ul. Sportowa 4, 56-

320 Krośnice, 

- osobiście, poprzez złożenie w kancelarii Urzędu Gminy Krośnice,  ul. Sportowa 4, 56-320 

Krośnice 

 

 10.8. W przypadku ofert składanych osobiście lub za pośrednictwem poczty: ofertę należy złożyć w 

 zamkniętej kopercie z adnotacją: „Roboty budowlane polegające na usunięciu 

 usterek/braków/uszkodzeń na drodze kolejowej Krośnickiej Kolei  Wąskotorowej (...),”. W 

 przypadku ofert składanych elektronicznie w tytule maila należy wpisać : „Roboty  budowlane 

 polegające na usunięciu usterek/braków/uszkodzeń na drodze kolejowej Krośnickiej Kolei  

 Wąskotorowej (...)”. 

 

 10.9. każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

10.10. termin składania ofert do 1 czerwca 2022r. do godziny 14.00.  

W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub osobiście liczy się data i godzina 

wpływu oferty do Sekretariatu Urzędu Gminy, w przypadku ofert składanych drogą elektroniczną na 

wskazany w pkt. 10.7.  adres mailowy  uważa się za ofertę złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła 

do adresata przed upływem terminu i określonej godziny.  

 

XI.  Zawartość oferty: 

10.1.  Ofertę należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.  Do 

oferty należy załączyć załączniki opisane w pkt. 9.1. zapytania ofertowego. 

10.2. Oferta powinna zawierać: 
- pełną nazwę i siedzibę Wykonawcy 

   - adres mailowy  do korespondencji elektronicznej 
  - NIP oraz REGON 

   -  cenę oferty obejmującą całość zamówienia/część zamówienia w kwocie netto i brutto 
-  termin realizacji przedmiotu zamówienia 
-  akceptację formy płatności w postaci oświadczenia 

 
XII. Bliższe informacje dostępne pod nr tel. 71 384 60 17 lub adres e-mail akozinska@ug.krosnice.pl, 
  
XIII. Załączniki do zapytania ofertowego: 

 a) załącznik nr 1: wzór formularza ofertowego,  

b) załącznik nr 2: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

c) załącznik nr 3: wzory kosztorysów uproszczonych, zawierający wycenę każdej pozycji robót do 

każdej z części zamówienia,  

 - załącznik 3.1 kosztorys uproszczony do części 1 

 - załącznik 3.2 kosztorys uproszczony do części 2 

 - załącznik 3.3 kosztorys uproszczony do części 3 

d)załącznik nr 4: Plan torowiska Krośnickiej Kolei Wąskotorowej wraz z zaznaczonymi numerami 

rozjazdów. 

e) załącznik nr 5: wyciąg z dokumentacji projektowej wykonania oznakowania oraz zabezpieczeń 

przejść kolejowych kategorii E 

f) załącznik nr 6: Zdjęcie miejsca montażu płotu panelowego na placu manewrowym. 

mailto:akozinska@ug.krosnice.pl

