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ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 
W trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. 

poz. 2164), Wójt Gminy Kobiór niniejszym zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, na roboty inżynieryjne, jak niżej:  

„Przebudowa odwodnienia wgłębnego pasa drogowego ulicy Składowej w Kobiórze” 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odwodnienia wgłębnego drogi gminnej w następującym zakresie:  

 Wykop mechaniczny; głębokość średnia 1,04 m , grunt kat. III-IV.   - 200,9 m3 
 Wykonanie podsypki piaskowej o grubości 10 cm     - 193,20 m2 

 Montaż rur drenarskich PP DN 200 - otwory sączące w 1/3 obwodu   - 433 mb 
 Montaż rur drenarskich PP DN 160 - otwory na całym obwodzie   - 50 mb 
 Montaż studni rewizyjnych drenarskich DN 315 m z kinetą przepływową, rurą wznośną , stożkiem bet. 

i włazem żeliwnym typu średniego       - 10 kpl 
 Osypka  drenu żwirem 5-25 mm do wysokości 0,60 m od dna rury   - 101,68 m3 

 Zasypka górnego poziomu wykopu tłuczniem kamiennym 16-32 mm   - 66,36 m3 

 Załadunek i odwóz nadmiaru gruntu do 2,0 km     - 185,46 m3 

 Inne roboty towarzyszące 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, a w tym szczegółowy zakres i warunki jego wykonania zawarte 

zostały w przedmiarze oraz projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500, profilu podłużnym 1:50/500 

i stanowiącymi załączniki do niniejszego zaproszenia. 

II. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT:   30 dni od daty podpisania umowy,  

III. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:  100% cena 

Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.  Cena 

podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz 

warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  Cena może  być  tylko  jedna  za  oferowany  przedmiot  

zamówienia,  nie dopuszcza  się  wariantowości  cen. 

Zamawiający informuje, że z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę będą przeprowadzone 

rokowania precyzujące zapisy umowy realizacyjnej na przedmiotowe zadanie.  



 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) Złożą w niżej określonym terminie ofertę sporządzoną na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszego zaproszenia, zawierającą cenę ryczałtową za realizację przedmiotowej inwestycji, 

wyrażoną w PLN oraz wymagane załączniki.  

2) Złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia, stanowiącym załącznik nr 2, 

3) Posiadania wiedzy i doświadczenia: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające 

na wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wielkością 

przedmiotowi zamówienia. Wykonawca winien dołączyć do oferty poświadczenia właściwego 

wykonania robót, w formie referencji, protokołu odbioru robót Itp.  

4) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca wykaże, że 

w wykonywaniu zamówienia uczestniczyć będą osoby spełniające określone wymagania, 

tj.: minimum 1 osoba posiadająca kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia budowlane 

w specjalności drogowej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami 

budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 

2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278 ze 

zm.), która posiada doświadczenie na stanowisku kierownika robót w w/w specjalności.  

5) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Wykonawca wykaże, że na czas 
realizacji zamówienia będzie miał do dyspozycji co najmniej: 

1. Koparka samojezdna (z wymienną łyżką, typu „Caterpillar”) lub mikrokoparka  - min. 1 szt. 
2. Samochód samowyładowczy 10 ton       - 1 szt. 
3. Ubijak wibracyjny (stopowy)       - 1 szt. 
4. Zagęszczarka wibracyjna spalinowa      - 1 szt. 

6) Wykonawca udzieli 36 – miesięcznej gwarancji na wykonane roboty, będące przedmiotem 

postępowania. 

 

V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

1) Oferty należy składać w terminie do dnia 25 sierpnia 2017r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy 

Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43 -210 Kobiór, w pokoju nr 5 (sekretariat) w zaklejonej kopercie z opisem: 

 

„Oferta na realizację zadania p.n.: 

„Przebudowa odwodnienia wgłębnego ulicy Południowej w Kobiórze” 

nr sprawy GK.271.06.2017 

Nie otwierać przed dniem 25.08.2017r.  godz. 10.00 

 

2) Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert. 

 



VI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:  

 

1) Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej 

www.bip.kobior.pl oraz tablicach ogłoszeniowych tutejszego Urzędu.  

2) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony pisemnie 

i zaproszony do negocjacji szczegółowych zapisów umowy.  

3) Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. 

 

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA WYKONANE ROBOTY:  
 

1)  Rozliczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie 
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2)  Płatność za fakturę będzie dokonana przelewem przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty wpływu 
do Zamawiającego. 

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE: 

1) Zapytania szczegółowe dotyczące zamówienia, można kierować do Kierownika Referatu Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Gminy – inż. Janusza Mazura, tel. 32 2188182 w.41, 693 077 992,  

2) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną (adres e–mail Zamawiającego: 

gk@kobior.pl) 

 
Załączniki: 

1) Formularz ofertowy 
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków 
3) Wykaz wykonanych robót 
4) Wykaz osób uczestniczących w zamówieniu 
5) Wykaz sprzętu 
6) Opis robót 
7) Przedmiar robót 
8) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 
9) Profil podłużny w skali 1:25/500 wraz z przekrojem charakterystycznym w skali 1:20 
 
 
Rozdzielnik: 

1) tablica ogłoszeń  
2) strona internetowa BIP 
3) a/a 
 
 

WÓJT GMINY 
 

mgr inż. Eugeniusz Lubański 
 


