GMiriA CHORZELE

ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
Mlp..7.6.).1.S^^,...R^n-:-560667882

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 107/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
z dnia 10.07.2018 r.

Pieczęć jednostki/Nr pisma

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro
na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo zamówień publicznych

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Chorzele
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do szkoły w miejscowości Zaręby
Zakres przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej dojazdowej do szkoły
w miejscowości Zaręby. Przedmiotowa droga gminna o nawierzchni żwirowej przebiega
przez tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w terenie śródpolnym na terenie
Gminy Chorzele w obrębie geodezyjnym Zaręby i stanowi dojazd do szkoły oraz kilku bu
dynków mieszkalnych. Pas drogowy stanowi urządzony pas terenu o zmiennej szerokości od
8,7 do 11,9 m. Projektowana droga przebiega po „starym śladzie” w całości w istniejącym
pasie drogowym na terenie nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1047 oraz
912, obręb Zaręby. Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu z drogą gminną, ko
niec natomiast za wjazdem do budynku szkoły na wysokości działki nr 1043.
Zakres projektowanej przebudowy nie wymaga zmiany granicy pasa drogowego.
Zakres robót obejmuje:
• przebudowę jezdni (nowa konstrukcja jezdni o nawierzchni z kostki betonowej),
• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego grubości 8 cm,
• wykonanie zjazdów na posesję-zjazdy z kostki betonowej,
• wykonanie chodnika z kostki betonowej,
• usunięcie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki.
Projektowane zagospodarowanie terenu
BRANŻA DROGOWA:
Planowana inwestycja polegać będzie na modernizacji jezdni poprzez wykonanie jezdni o
szerokości 5,50 m o nowej konstrukcji oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Pro
jektuje się również ze względów bezpieczeństwa wydzielony ciąg pieszy o szerokości 2,0 m
wraz ze zjazdami. Projektowane jest wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości
do 0,50 m. Przekrój poprzeczny drogi projektuje się jednostronny 2% w kierunku pobocza.
Zestawienie powierzchni i elementów poszczególnych części zagospodarowania terenu w
granicach opracowania:
• jezdnia 746 m^
• pobocza 70 m^
• zjazdy 21 m^
• chodnik 235 m^

Parametry drogi gminnej:
• kategoria ruchu KR 1,
• jezdnia szer. 5,5 m,
pobocza jednostronne szer. zmiennej do 0,50m,
chodnik jednostronny szer. 2,0 m,
niweleta projektowanej drogi - pozostawiono bez zmian (dostosowano do niwelety
istniejącej oraz przyległego terenu),
• pochylenie podłużne dowiązane do istniejącej niwelety,
• pochylenie poprzeczne:
-jezdnia - spadek jednostronny 2%,
- chodnik - spadek jednostronny 2%,
- pobocza - spadek 6%,
• odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe odprowadzane w obrębie pasa
drogowego.
Konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdów:
Podłoże zakwalifikowano do grupy nośności Gl.
Jezdnia/zjazdy
warstwa ścieralna kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce grub. c-p 3 cm
• podbudowa z KŁSM 0/31,5 grub. 25 cm
• warstwa odcinaj ąca/odsączająca z piasku grubości 15 cm po zagęszczeniu
Chodnik
•

warstwa ścieralna kostka betonowa grub. 6 cm na podsypce grub.c-p 5 cm
• podbudowa z KŁSM 0/31,5 grub. 15 cm
• warstwa odcinaj ąca/odsączająca z piasku grubości 10 cm po zagęszczeniu
Pobocze
•

pobocze z kruszywa łamanego stabiłizowanego mechanicznie grubości 8 cm po zagęszczeniu
Obowiązującym wynagrodzeniem będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
Załączony przedmiar robót ma charakter pomocniczy, w celu skalkulowania ceny ryczałto
wej, za wykonanie powyższego zadania.
Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających między innymi z
doprowadzenia terenu do stanu jak przed rozpoczęciem prac.
Termin wykonania zamówienia: 23.11.2018 r.
Okres gwarancji: 60 miesięcy od podpisania bezusterkowego protokołu końcowego od
bioru robót.
Warunki płatności: 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury
111. Forma złożenia oferty.
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.10.2018r. do godz. 15.30 w formie:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach,
ul. St. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
- faxem na numer: (29)751 65 30
- w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat@chorzele.pl

IV. Kryteria oceny ofert.
100 % cena
V. Inne wymagania.
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