
      URZĄD GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI                             

__________________________________________________________ 

Pruszcz Gdański, dnia 09.04.2019 r.  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Gmina Pruszcz Gdański zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie naprawy 

gminnych dróg o nawierzchniach gruntowych i tłuczniowych przy użyciu kruszywa   

łamanego pochodzącego z recyklingu gruzu betonowego frakcji 0-63mm i tłucznia    

kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm. 

 

I. Zamawiający: 

Gmina Pruszcz Gdański 

ul. Wojska Polskiego 30, 83-000 Pruszcz Gdański 

II. Przedmiot  zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy gminnych dróg o nawierzchniach gruntowych       

i tłuczniowych przy użyciu kruszywa łamanego pochodzącego z recyklingu gruzu betonowego frakcji 

0-63mm i tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm.  

Wg. lokalizacji prace obejmują:  

1)  Ul. Neptuna w miejscowości Straszyn: 

- wykonanie koryta i przygotowanie podłoża na długości 85m, o głębokości średnio 12cm                   

i szerokości 4m (powierzchnia 340m²), 

- wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,  

- równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm, na 

powierzchni 340m², 

- zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa 

betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 14cm, 

- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm, na 

powierzchni 340m², 

- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o 

wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 18cm, 

- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu 

terenu robót. 

2)  Ul. Magnoliowa w miejscowości Straszyn: 

- wykonanie koryta i przygotowanie podłoża na długości 50m, o głębokości 15cm i szerokości 4m 

(powierzchnia 200m²), 

- wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem,  

- równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm, na 

powierzchni 200m², 



- zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa 

betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 14cm, 

- równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm, na 

powierzchni 200m²,  

- ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o 

wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 18cm, 

- zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu 

terenu robót. 

2. Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się w terenie z charakterystyką dróg 

gminnych objętych zadaniem.  

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę na warunkach określonych 

w  projekcie umowy, który stanowi załącznik do zapytania ofertowego 

III.  Termin realizacji zamówienia: w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy. 

IV.  Kryteria wyboru oferty: 

1. Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria: Cena – 100% 

2. Do oceny ofert Zamawiający weźmie pod uwagę wartości brutto całego przedmiotu zamówienia. 

V. Sposób przygotowania oferty: 

1. Ofertę cenową należy złożyć na stronie internetowej OPEN NEXUS pod adresem -  

https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski 

VI.  Badanie ofert: 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 

treści złożonych ofert. 

2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty 

mających wpływ na wysokość ceny. 

3. Oferta zostanie odrzucona jeśli: 

1) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu 

ofertowym. 

2) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających 

wyjaśnień. 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty: 

1. Termin składania ofert - 13.04.2019 r. godzina 10.00. 

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wyłącznie za pomocą platformy zakupowej OPEN NEXUS.  

VIII.  Informacje dodatkowe: 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny                      

z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana 

przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego. 



2. Przewidywane koszty planowanych prac winny obejmować wszelkie nakłady celowe, 

uzasadnione oraz konieczne do prawidłowego i zupełnego wykonania zamówienia,              

w szczególności w wymaganym przez Zamawiającego zakresie, terminie oraz z wymaganą 

przez Zamawiającego jakością. Koszty te winny nadto obejmować wszystkie następujące po 

sobie fazy operacyjne, niezbędne dla zapewnienia zgodności wykonania prac z podstawą 

obliczenia ceny, a także aktualną wiedzą i obowiązującymi przepisami.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia komisyjnych oględzin materiału, 

przewidzianego przez Wykonawcę do realizacji zadania, przed podpisaniem umowy. 

4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ogłosi wynik postępowania przez 

platformę OPEN NEXUS. 

5. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany 

odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich 

ponownej oceny. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na 

każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny. 

8. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone   

w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

IX.  Osoby uprawnione do kontaktów: 

Michał Jaruga  tel. 058 692-94-71 e-mail : mjaruga@pruszczgdanski.pl  

Adam Borowski tel. 058 692-94-71 e-mail : aborowski@pruszczgdanski.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Michał Jaruga 

 

 

 

Załączniki: 

1. projekt umowy 

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
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