
GMlNA LUBRZA
48_231 Lubrza, ul. Wolności 73

woj, opolskie
lę1,771407 46 50,łax.:771407 46 51

NlP 755_t90-87_27
ZAPROSZENIE

DO ZŁOŻENIA OFERTY

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Lubrza
u1. Wolności 73,48-23I Lubrza
NIP: 755-1 90-87-27, REGON 53 1413 1 65

Zaprasza do złożenia oferty na

Llbrza, dnia 04 .09 .2020r .

,,Remont drogi dla ulicy Dożynkowej w miejscowości Lubrza."

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest:
a). frezowanie na odcinku około 160 m, ułożenie wfistwy ścieralnej, a następnie ułoźenie
zgrubienia i oczyszczenle nawierzchni - zakres zamówienia 616 mŻ

b). profilowanie podłoża na odcinku około 200 m, wyrównanie kamieniem 8 cm, ułożenie
warstwy ścieralnej 5 cm, a następnie ułożęnie zgrubienia i oczyszczenie nawierzchni - zakres
zamówięnia 7 60 m2.

Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót drogowych oraz z obowiązującyni przepisami prarvnymi i

Normami Technicznymi.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
otaz utrzpania istniejących obiektów. Wykonawca zobowięany jest do zapewnienia
proj ektu czasowej organizacji ruchu (eśli jest wymagana ) i zabezpieczeńa robót na czas
trwania ww. prac.

W czasie rłrykonywanych robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał
wszystkie tymczasowe tuządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,
sygnały i inne zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca
zapewni stałe waruŃi widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względu na bezpieczeństwo. Koszt zabezpleczeńa terenu robót nie podlega
odrębnej zapłacte i przyjmuje się, źe jest włączony w cenę umowną.

Zalr.alłiający może dopuśció do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący. że zapewniono zgodnie z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych ora
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklaracji zgodności lub certyfrkat zgodności z Polską Normą lub aprobatą
techniczną.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych
w pasie drogowym t}pu zawory, studnie, hydranty ętc. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznię powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego
eksploatatola tych urządzeń olaz dokona naprawy na własny koszt pod nadzorem
eksploatatora.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z dostarczaniem materiałów,
wywozęm gruzu i nadmiaru ziemi z rrrobku (zutylizuje we własnym zakesie) i innymi
uwzględniając je w oferowanej umownej cenie ryczahowej.



Oferta powinna zavłieraó cenę jednostkową 1m2 zadania oIM cer.ę brutto całości
Zńańa.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego prac poprzez
zlecenie robót zamiennych, uzupełniających lub dodatkowych w s},tuacji zaistnienia
okoliczności których nie mógł przewidzieó w chwili podpisania rrmowy, na podstawie
odrębnej umowy lub aneksu.

Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności przedmiaru załączonego do
dokumentacji z faktycznym stanem i warunkami terenowymi.

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

2. Zamawialący nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

3, Zamawiający nie dopuszcza możliwości 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 ostatnich pięciu lat

przed dniem wszczęcia postępowania, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
w t}.rn czasie wykonał należycie co najmniej dwie roboty budow|ane porównywalne
z przedmiotem zamówienia. Zamawiający lną że wykonawca spełnia ten warunek
na podstawie dołączonych referencji, zaśvńadczeń, protokołów zawierających rodzaj
i wartość, datę i miejsce wykonania oraz nazwę inwestora.

- dysponuje potęncjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zama,wiający uzna, żę Wykonawca spełnia ten warunek na podstawie dołączonego
oświadczenia wykonawcy.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 30.11.20żOr,

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca powinien złożyó ofertę na formuluzu zńączonym do niniejszego zaproszenia-
Ofertę należy sporządzió w języku polskim.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Na kopercie naleźy umieści napis: ,,Remont drogi dla ulicy DoĘnkowej w miejscowości
Lubrza"

V.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1 . Oferta powinnabyć przesłana za pośrednictwem pocźy, kuriera lub tez dostarczona
osobiście na adres: Urząd Gminy w Lubrzy ul. Wolności 73,48-23l Lubrza- sekretariat
pok. 208 do dnia 11,09.2020r. do godżny 10:00
2. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 1 1.09.2020r,
3. Ofefiy złożone po terminie nie będą rozpatry,wane.
4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofeń zmienió 1ub wycofaó swoją
ofertę
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądaó od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofeń.



VI. OCENA OFERT
Zamawiający dokona oceny ważnych ofeń na podstawie następujących kryteriów:
- cena - l00%

VII. LrNIEWAZNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
następuj ących przypadkach:
- nie złożono żadnej ofeńy spełniającej wlrrnagania udziału w postępowaniu,
- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia,
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzone postępowanie lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć,
- bez podania przyczpy.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniej szej oferty (1ub zamknięciu postępowania) udost§pnione
będzie w siedzibie Zamawiającego i na stronie intemetowej pod adresem
http :www.bip. lubrza.opole.pl
Ofęrenci zostaną również powiadomieni telefonicznie lub pisemnie o wyborze ofeńy lub
zamknięciu postępowania.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacj i udziela:
- Dorota Bolek pod numerem tęlefonu77 407 46 54 oraz pod adresem e-mai1:
dorota.bolek@lubrza.opoie.pl
- Sybila Schinke pod numerem telefonu 71 407 46 56 oraz adresem e-mail:
sybila. schinke@lubrza.opole.pl

X. ZAŁĄCZNIKI
1 , Wzór formul arza oferty
2, Projekt umowy
3, Kosztorys ofeńowy
4. Klauzura RODO

Prowadzenie o udzielenie zamówieniajest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania
zamówień o wartości nie przekraczającej wyrżonej w złotych równowartości kwoty, o której
mowa w ań.4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.

a_yolT G1,4,|}|>
\ mgr Mariusz Kozac'zek

data i podpis kierorvnika zamawiającego


