
  
          

         

 

 

  Łubniany,  10.03.2015 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE  

 

Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych budowy dróg gminnych w 

miejscowości Kępa, Gmina Łubniany, wg poniższego wykazu. 

 

Lp. Nazwa 

ulicy 

Nr działki Nr 

drogi 

Długość Szerokość 

jezdni 

Prędkość 

projektowana 

Kategoria 

ruchu 

1 Nowa 465/97  102 612O 310m 3,5-4 30km/h KR1 

2 Krótka 461/96;468/96;280/96  102 607O 310m 3,5-4 30km/h KR1 

3 Kasztanowa 594/91  102 613O 310m 3,5-4 30km/h KR1 

4 Orzechowa 852/90;800/90 bez 

numeru 

310m 3,5-4 30km/h KR1 

5 Akacjowa 651/90;640/90;598/89  102 614O 310m 3,5-4 30km/h KR1 

6 Sportowa 549/77;550/77;825/77 102 611O 310m 3,5-4 30km/h KR1 

7 Spacerowa 767/87; 766/87 bez 

numeru 

271m 3,5-4 30km/h KR1 

8 Zielona 260/27;483/27;490/27 bez 

numeru 

208m 3,5-4 30km/h KR1 

9 Łąkowa 469/30 bez 

numeru 

598m 3,5-4 30km/h KR1 

 

 

Istniejące media w drogach: siec gazowa; energetyczna, wodna; kanalizacyjna; telekomunikacyjna. 

 

 

 

GMINA ŁUBNIANY 
46-024  Łubniany,  ul. Opolska 104 

telefon: 077/ 42-70-533 fax: 077/42-15-024 

www.lubniany.pl    e-mail: ug@lubniany.pl 

 



  
          

 

I.  ZAMAWIAJ ĄCY  

Nazwa zamawiającego:  Gmina Łubniany 

Adres zamawiającego:    ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, woj. opolskie 

Telefon:                           (77) 427 0 598;  427 05 47  

Faks:                                (77) 421 50 24 

e mail: ug@lubniany.pl  

Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. nr 0 poz. 907 z 2013r. z późniejszymi zmianami) szacunkowa wartość 

zamówienia nie przekracza kwoty 30.000,00 EURO  

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia jest  usługa  polegająca na: 

Opracowaniu projektów budowlanych i wykonawczych budowy dróg gminnych 

w miejscowości Kępa, Gmina Łubniany -  wg wykazu powyżej. 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca : 

- zaprojektował nową konstrukcję     podbudowę dróg zgodnie z obowiązującymi normami i w oparciu o   

wykonane przez właściwą jednostkę w ramach zamówienia badania geotechniczne gruntu; 

- nawierzchnię dróg zaprojektować z masy z betonu asfaltowego w dwóch warstwach  

  ścieralnej i wiążącej alternatywnie z kostki betonowej; 

- pobocza zaprojektować jako utwardzone tłuczniem i kostka betonowa; 

- zjazdy na posesje zaprojektować z kostki betonowej z obrzeżami z kostki granitowej; 

- w razie konieczności zaprojektować przebudowę przepustów wraz z obrukowaniem ich  wlotów i wylotów; 

niwelację wraz z czyszczeniem przydrożnych rowów; 

- zaprojektować odwodnienie dróg – wg wczesnej zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji; 

- zaprojektować stałą organizacje ruchu – wg wcześniej zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji 

Zamawiający wymaga aby: 

- zaprojektować nową podbudowę dróg zgodnie z obowiązującymi normami i w oparciu o  

  wykonane badania geotechniczne gruntu; 

- nawierzchnię dróg zaprojektować z masy z betonu asfaltowego w dwóch warstwach  

  ścieralnej i wiążącej alternatywnie z kostki betonowej; 

- pobocza zaprojektować jako utwardzone tłuczniem; 

- zjazdy na posesje zaprojektować z kostki betonowej z obrzeżami z kostki granitowej; 

- w razie konieczności zaprojektować przebudowę przepustów wraz z obrukowaniem ich  



  
          

   wlotów i wylotów; niwelację wraz z czyszczeniem przydrożnych rowów; 

 - zaprojektować odwodnienie dróg /w miarę możliwość: do kanalizacji deszczowej;  

   powierzchniowe do przydrożnych rowów; powierzchniowo na pobocza gruntowe/ ; 

 

Projekty należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy: 

1. Rozporządzeniem MTiGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. z 1999r. nr 43 poz. 430. 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. „o drogach publicznych” /Dz. U. z 2013r. poz. 260 z późn. 

zm./. 

3. Ustawa z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” – Dz. U. z 2013 nr 0 poz. 1409. 

4. Ustawa z dnia 16.04.2004r.  „o wyrobach budowlanych” – Dz. U. z 2014 nr 0 z poz. 883. 

5. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa drogowego i warunki umieszczania ich na drogach – Dz. U. z 23.12.2003 nr 

220 poz. 2181. 

6. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 Wymagania techniczne. 

7. Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa drogowego i warunki umieszczenia ich na drogach – Dz. U. z dnia 

23.12.2003 nr 220 poz. 2181 

8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kępa – w granicach 

administracyjnych – Uchwała Rady Gminy nr XII/86/12 z dnia 30.01.2012 

i inne wymagane prawem. 

 

Zakres zamówienia obejmuje: 

I. Prace koncepcyjne 

 

1. Opracowanie koncepcji stałej organizacji ruchu dla całego obszaru osiedla - wg załącznika 

mapowego. 

2. Opracowanie koncepcji odwodnienia dróg – odprowadzenie wód opadowych należy przewidzieć – w 

miarę możliwości - do przydrożnego rowu zlokalizowanego w ciągu ul. Grunwaldzkiej oraz 

studniami chłonnymi     

 

 

Koncepcję należy przedstawić Zamawiającemu w formie papierowej w skali umożliwiaj ącej 

odpowiednią analizę rozwiązań koncepcyjnych. 



  
          

 

 

 

II.  Prace zasadnicze 

 

1. Opracowania map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500. 

2. Przygotowanie informacji terenowo-prawnej 

3. Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo-wodnych podłoża 

gruntowego- wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z 

dnia 2.03.1999 r Dz. U. Nr 43 poz. 430 z 14 maja 1999 r – należy przewidzieć minimum dwa 

odwierty na każdym odcinku drogi. 

4. Uzgodnienia / w razie konieczności / -  z RE Opole , Telekomunikacją Polską S.A. , Łubniańskie 

Wodociągi i Kanalizacja , Zakładem Gazowniczym, Zarządem Dróg Powiatowych w Opolu 

5. Uzyskanie opinii Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych , 

6. Dokonanie przebudowy infrastruktury towarzyszącej w zakresie wymaganym. 

7. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy dróg, wraz z odwodnieniem. 

8. Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu – na czas budowy / dla każdej z dróg 

indywidualnie/. 

9. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu oraz jej zatwierdzenie /dla każdej z dróg indywidualnie/ 

10. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót /dla każdej z dróg indywidulanie/. 

11. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót / dla każdej z dróg 

indywidualnie/ 

12. Uzyskanie zatwierdzenia projektu budowlanego wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na budowę / 

dla każdej z dróg indywidualnie/ 

 

UWAGA: Projektant  zobowiązana jest do - uzgodnienia  przed przystąpieniem do prac projektowych –z 

Zamawiającym szczegółów rozwiązań projektowych i innych związanych z planowaną inwestycją 

 

 

Proponowana wartość oferty obejmować powinna wszystkie koszty związane z opracowaniem zadania. 

 

Projekty przebudowy dróg należy przedłożyć w formie papierowej  ( forma A- 4 ) w ilości / dla każdej z dróg 

indywidualnie/: 

- projekty budowlano-wykonawcze – 5 egz. / 1 egz. Wydział Budownictwa w Starostwie Powiatowym w 

Opolu; 1 egz. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu. 3 egz.   Zamawiający) 

- zapis na nośniku CD – 1 egz. 

Uwaga – zapis na CD dokumentacji technicznej w formacie *pdf , kosztorysy w formacie   *pdf   i *ath, 



  
          

opisy i STWIOR w formacie *doc i *pdf. 

Wykonawca przenosi na Zmawiającego całość majątkowych praw autorskich do sporządzonej dokumentacji, 

na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych ( dz. U. z 2006 nr 90 poz. 631 ze zm.), w tym także prawo do zezwolenia 

na wykonywanie zależnych praw autorskich . 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  

Koncepcja do dnia -  15.05.2015 r.  

Zatwierdzone projekty wraz z ostateczną decyzją  pozwolenie na budowę do dnia -  17.08.2015r 

 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który wykonał, w okresie ostatnich dwóch lat przed 

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

- projekty budowlano-wykonawcze o zakresie  odpowiadającym przedmiotowi zamówienia na łączną kwotę

minimum 200 tys. zł;  

-  dysponuje osobami posiadającymi odpowiednie doświadczenie – uprawnienia projektowe do realizacji 

przedmiotowego zadania.   

 

Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie poprzez dołączenie do oferty:  stosownych 

referencji oraz informacji o dysponowanym zespole wraz załączonymi uprawnieniami budowlanymi i 

aktualnym zaświadczeniem z Izby Inżynierów Budownictwa .  

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Wykonaca powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.  

Oferta powinna być:  

-     opatrzona pieczątką firmową,  

-     posiadać datę sporządzenia,  

-     zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,  

-     zawierać wartość oferty (netto i brutto),  

-     określać termin wykonania zamówienia,  

-     podpisana  przez osobę upoważnioną  do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta 

określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy oferenta 

2.    Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego 

przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy. 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT  

1. Ofertę należy złożyć w terminie  do dnia 25.03 2015r. 

2. Ofertę  powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  



  
          

inwestycje@lubniany.pl; fundusze@lubniany.pl  faksem na nr (77) 421 50 24, poczty, kuriera lub też 

dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, (sekretariat)  

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.  

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.  

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert.  

 

VII. OCENA OFERT  

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: CENA – 100 %  

     

VIII. DODATKOWE INFORMACJE  

Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany 

pod nr tel. 77 42 70 547 – Robert Radomski; 77 42 70 598  Krzysztof Urbanek    

   

IX. ZAŁ ĄCZNIKI  

1.   Wzór formularza ofertowego  

2.    Załącznik mapowy osiedla.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Zatwierdzam 10.03.2015 

 

 

                                                                                             Krystian Baldy 

                                                                                        Wójt Gminy Łubniany 

 

 

 

 

 


