
Lubrza, dnia 04.06.20l 9r.

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŹENIA OFERTY

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubrza
ul. Wolności 73,48-231 Ltlbrza
NIP: 755-190-87-27, REGON 53 14l3 l 65
Zaprasza do złożenia oferty na

,,Przebudowę (modernizację) drogi gminnej w Nowym Browińcu oraz remont cząstkowy

dróg gminnych w 20l9 r."

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
l. Przedmiotem zanlórł ien ia j est:

a) Remont nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi na gorąco:
- od 5m2 do 50m2 - zakres zamówier-ria l 50rn2:
- powyżej 50m2 - zakres zamówienia 200rn2 ;

b) Przebudowa (modemizac.ja) drogi grninne| w Nowym Browińcu zakres zamówienia
2080 nr2

przy śr,edniej grubości 4cm oraz wykonania w-szystkich innych prac, robót i czynności
niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót drogowych oraz z obowiązującymi przepisami prawnymi
i Nornrami Techrricznymi.

Wykonawca jest zobowipany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
oraz utrzymania istniejących obięktów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
plojeklu czasowej orgarrizacji ruchu ( jeśli jest wyrnagana)i zabezpieczenia robót na czas
ttwania wv,. prac.

W czasie wykonywanych robót wykonawca dostarczy, zainstalrrje i będzie obsługiwał
\\,szystkie tymczasowe lrządzeni,a zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały i inne zapewrriając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca
zapewtri stałę waruŃi widoczności w dzień i w nocy tych zapor i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względu rra bezpieczeństwo. Koszt zabezpieczen|a lerenu robót nie podlega
odrębnej zapłacie i przyjmrrje się, że jest wlączony w cenę umowną.

Zamawia|ący może dopuścic do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujący. że z-apewniono zgodnie

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
technicznych ora właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklaracji zgodności lub certyfikat zgodr-rości z Polską Nonną lub aprobatą
teclrniczną.

Wykonawca odpowiacla za oclrronę instalacji utządzeń podziemnych zlokalizowanych
w pasie dlogowym typu zawory, studnie, hydranty etc. O fakcie przypadkowego uszkodzenia



tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego
eksploatatora tych vządzeń oraz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem

eksploatatora.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczaniem materiałów,

wywozem gruzu i nadmiaru ziemi z urobku (zutylizuje we własnym zakresie) i innymi
uwzględniając je w oferowanej umownej cenie ryczałtowej,

Oferta powinna zalvie,rLó cenę jednostkową 1m2 zadania oraz cenę brutto całości
zadania-

Zanawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac poprzez
zlecenie robót zamierrnych, uzupełniających lub dodatkowych w sltuacji zaistnienia
okoliczności których nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umo\ły, na podstawie
odrębnej umowy lub aneksu.

Oferent jest zobovńęany do sprawdzenia zgodności przedmiaru załączonego do
dokumentacji z faktycznym stanem iwaruŃami terenowymi.

Zamawiający dokona wprowadzenia wykonawcy na teren budowy danej miejscowości
w ciągu 5 dni roboczych od dnia pisemnego zgłoszenia do Urzędu Gminy w Lubrzy
o zamiarzę do przystąpienia robót budowlanych.

ż. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3. Zamawiający nie dopuszcza moźliwości powierzenia części lub całości zamówienia
podwykonawcom.

4. O udziale zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące wymagania:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj: wykaże, że w okresie ostatrrich pięciu lat
przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym czasie wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane
porównywalne z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna, żę wykonawca spełnia
ten walunek na podstawie dołączonycli referencji, zaświadczęń, protokołów
zawierających rodzaj i warlość, datę i miejsce wykonania oraz nazwę inwestora.

-dysponuje potencjałem technicznlłn i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek na podstawie dołączonego
oświadczenia wykonawcy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia od 17.06.2019r. do 30.08.2019r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OF,ERTY
Wykonawca powinien złożyć ofeftę na formul arzu załączonym do niniej szego zaproszelia-
Ofertę należy sporządzió w języku polskim.
Oferla winna byó podpisana przez osobę upoważnioną.
Na kopercie należy umieśció napis: Oferla na,,Przebudowę (modernizację) drogi gminnej
w Nowym Browińcu oraz remont cząstkowy dróg gminnych w 2019 r."

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofeńa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub tez dostarczona

osobiście na adres: Urząd Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73,48-23l Lubrza- seketariat
pok.208 do dnia 11.06.2019r. do godziny 10:00



2. Otwalcie ofeń zostanie przeprowadzone w dniu 11.0ó.2019r.
3. oferty złożor-re po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wykonawca może przed upłlłverrr terminu składania o1'et znrienić lub rłrycofaó swoją
oieltę.
5. W toku badania i oceny oiert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych of'ert.

VI. OCENA OFERT
Zamawiąący dokona oceny ważnych olert na podstawie następujących kryteriów:

. cena - l00o%

Vll. UNIEWAŻNIENIE PoSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzięlenie zanrówienia publicznego
w następujących przypadkach:

. nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału w postępowaniu,

. cena najkorzystniej szej oferty przewyższa kwotę. którą zarnawiający może
przeznaczy ć na sfi nansowanie zamówienia,

. wystąpiła istotna zmiana okoliczności pow-odrrjąca, że prowadzone postępowanie lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidziec.

. bez podania przyczyny.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ogłoszenie o wyborze naj korzystniej szej oferty (lub zanknięoiu postępowania) udostępnione
będzie w siedzibie Zanlawiająccgo l]a stronie intemetowej pod adręsem
}tttp :,/1bip. lubl,za.opol e.p!
Of'erenci zostaną również pow-iadomierri telelbnicznie lub pisenrnie o wyborze oferty lub
zarnknięciu postępowania.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych iniormacj i udziela:
- Elżbieta Surmiak- ZegleIi pod numelen] lelefonrt 77 401 46 50 oraz adresem e-mail:
dlo giiq) l ubrza.opo l e. pl
- Sybila Schinke pod numerem telefonu 71 407 46 54 oraz adresem e-mail:
s},bi la,nrichcn(Olublza.opolc. pI

x. ZAŁĄCZNIKI
1 , Wzór 1brrnularza oferly
2. Projekt umorły
3, KoSztorys olerlowy
4. Klauzura RODO

Prowadzenie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania
zanrówień o wartości nie przekraczająoej wyrażonej w złotych rówrTowartości kwoty, o której
mowa \\, al.t.4 pkt 8 ustarły - Prawo Zamówieri Publicznych.

WoJT GMlNY

.CtrŃ:y::r:::6...
data i podpi§ kięrownika zamawiającego


