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Zapytanie ofertowe na zadanie: 

 

„Utwardzenie drogi gminnej w  miejscowości Wierzbica Kolonia”  

                       Dz. nr 1561/4 i 1604 na odcinku 570 m.  

 

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica 

NIP: 948-23-82-481 REGON: 670224054 

 

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT  

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytania ofertowego – wartość robót bez podatku od 

towarów i usług nie przekracza kwoty 130 000,00 zł., wyłączonej ze stosowania przepisów 

ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019                     

z późn. zm.)  

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1) Zamówienie obejmuje utwardzenie terenu działki o nr ew. 1561/4 1604 w miejscowości 

Wierzbica Kolonia, gm. Wierzbica . 

W szczególności przedmiotem zamówienia jest: 

• wyznaczenie geodezyjne osi drogi na odcinku 570m 

• mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni w gruncie kat. I-IV, długość utwardzonej nawierzchni 570m, szerokość 

4m, 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego dolomitowego (lub materiałów nie 

pęczniejących) - warstwa dolna gr. 10cm, kruszywo 0/63mm, warstwa górna gr. 5cm 

frakcji 0/31,5mm. Grubość kruszywa po zagęszczeniu 15 cm. 

o  Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa. 

o  Ręczne odrzucenie nadziarna. 

o  Zagęszczenie warstwy dolnej. 

o  Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa. 

o  Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżeniem wodą. 

 

2) Główny kod CPV:45000000-7 - Roboty budowlane  

2.1. Dodatkowy kod CPV: 

             45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu 

             45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 

 

 

3) Przed wyceną robót zaleca się Wykonawcy wizję lokalną drogi w celu samodzielnej oceny 

i wyboru odpowiedniej technologii wykonania robót – zapewniającej bezusterkowe 

użytkowanie utwardzonego terenu – zgodnie z jego przeznaczeniem.  

 

4) Wykonawca musi zapewnić powierzchowne odprowadzenie wód opadowych na tereny 

biologicznie czynne.  



 

5) Wykonawca zapewni do wykonania zamówienia piasek, kruszywa i oraz pozostałe 

materiały budowlane, niezbędne do wykonania zamówienia. 

6) Niniejsze zapytanie obejmuje swoim zakresem prace przygotowawcze, budowlane oraz 

wykończeniowe łącznie z uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac.  

 

7) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi i gwarancji za wady przedmiotu 

zamówienia w okresie 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.  

 

8) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną za przekroczenie terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia lub przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej w 

wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.  

 

9) Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie lub zwiększenie zakresu umowy za 

odpowiednim zmniejszeniem lub zwiększeniem wynagrodzenia wykonawcy.  

 

10) Kruszywa łamane powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-S-06102. 

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 30 października 2021r.  

 

V. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY  

1. Wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie 

robót drogowych dotyczącej przebudowy lub budowy dróg lub ścieżek rowerowych, lub dróg 

dla pieszych, lub utwardzenia dróg kruszywem. Powierzchnia, na której były prowadzone 

roboty, zrealizowane w ramach jednego kontraktu musi wynosić minimum 1000 m2    w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany 

jest załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie i 

terminowo.  

2. Zastosowane materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu                   

i stosowania w budownictwie.  

3. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotowego zamówienia.  

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.  

5. Na wezwanie zamawiającego po wyborze oferty wykonawca dostarczy wypis z ewidencji 

działalności gospodarczej. 

 

 

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

Wykonawca przedłoży następujące dokumenty, składające się na ofertę:  

1) Ofertę cenową wg formularza załączonego do niniejszego zapytania.  

2) Wykaz robót budowlanych z poświadczeniami od zamawiających, że roboty zostały 

wykonane należycie i terminowo (w celu udokumentowania doświadczenia Wykonawcy).  

 

VII. Termin płatności faktury – do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru  

końcowego robót bez wad i usterek.  

 

 

 



VIII. Kryteria oceny ofert:  

 

1 Kryteria wyboru oferty: cena - 100%  

2 Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, spośród Wykonawców, których oferty 

spełniają wymogi określone w niniejszym postępowaniu.  

3 Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty 

spełniającej wymogi określone w niniejszym postępowaniu, przekracza kwotę, którą 

Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.  

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub kuriera na adres: Urząd Gminy 

Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica. pokój nr 17 (sekretariat) lub też dostarczona 

osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Wierzbicy  do dnia 8 lipca 2021r. do godz. 10:00.  

Otwarcie ofert 08.07.2021 o godz. 1015. 

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 

poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 

(nieprzejrzysta, zamknięta koperta), opatrzona nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz 

oznaczona w sposób następujący:  

 

„Utwardzenie drogi gminnej w  miejscowości Wierzbica Kolonia”  

                       Dz. nr 1561/4 i 1604 na odcinku 570 m.  

 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane Wykonawca może przed upływem 

terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert.  

 

X. Osoby uprawnione do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania:  

 

imię i nazwisko: Roman Ankurowski  

tel. 48 618 36 29, e-mail: przetargi@wierzbica.pl 

Załączniki:  

1. Przedmiar robót.  

2. Wzór oferty z oświadczenie RODO.  

3. Wzór umowy 

4. Mapka poglądowa. 
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