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ZAPYTANIE OFERTOWE 

(na podstawie art. 2 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych 
– t j. Dz. U. 2021 roku, poz. 1129) 

 

 

 

 

dotyczące:  

„REMONTU CZĄSTKOWEGO MIESZANKĄ MINERALNO – BITUMICZNĄ  

NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY ZAWONIA W ROKU 2022” 

 

  

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na terenie 
Gminy Zawonia w roku 2022. 
Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 

a) Roboty polegające na wykonaniu remontów cząstkowych mieszanką mineralno – 
bitumiczną na gorąco o głębokości śr. do 6 cm na drogach gminnych. 
Zakres robót obejmuje likwidację wybojów, ubytków, odłamań  krawędzi nawierzchni                     
i innych uszkodzeń pozimowych które wynikły na skutek bieżącej eksploatacji                         
w nawierzchniach bitumicznych dróg gminnych. Roboty przygotowawcze i wykonanie 
projektu oznakowania i zabezpieczenia robót na czas prowadzenia robót, wycięcie 
uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, oczyszczenie 
uszkodzonych miejsc z usunięciem i odwozem ewentualnego gruzu lub destruktu,  
ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca (szczególnie na krawędziach),  
transport mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania,  rozścielenie mieszanki 
mineralno – asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości 
uszkodzenia, zagęszczenie przy użyciu walca poszczególnych warstw ułożonej 
mieszanki, posmarowanie bitumem powierzchni górnej warstwy na złączach ze starą 
nawierzchnią, odwóz gruzu asfaltowego wraz  z jego utylizacją. 

b) Powierzchnie naprawianych miejsc po całkowitym zagęszczeniu powinny być 
wyrównane do poziomu remontowanej nawierzchni. 



c) Zadanie należy zrealizować zgodnie z wymogami prawa budowlanego, Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem bezpieczeństwa 
użytkowników dróg. 

d) Zamówienie należy wykonać w oparciu o Szczegółową Specyfikację Techniczną 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczącą robót drogowych związanych                  
z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Zawonia. 

e) Wykonawca przy odbiorze robót przedstawi operat kolaudacyjny potwierdzający,                   
że wbudowana mieszanka spełnia wymagania normy. 

f) Na wykonane roboty wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji 
g) Miejsce wykonania remontu będzie każdorazowo wskazane przez Zamawiającego. 

 

Szczegółowy zakres robót określa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
będąca załącznikiem do niniejszej specyfikacji.  

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

45233140-2 Roboty drogowe 
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
Sprzęt do wykonania w/w prac zapewnia Wykonawca. 

2. CZYNNOŚCI WYKONAWCY NA PLACU BUDOWY. 

Roboty należy wykonywać w sposób mało uciążliwy z zachowaniem wymaganych 

odpowiednimi przepisami  warunków prowadzenia przedmiotowych robót i z wykonaniem 

koniecznego (na czas trwania robót) oznakowania. 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia zestawienia powierzchni wykonanego 

remontu na poszczególnych odcinkach dróg oraz do składania meldunku dziennego                     

z wykonania remontu.  

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Wymagany termin realizacji zamówienia do 16 maja 2022 r. od daty podpisania umowy. 

Miejsce realizacji zamówienia:  

Miejscowość:  

Gmina Zawonia-drogi gminne. 
 

4. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
 

1) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 70000,00 zł. 

 

5. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI 

Piotr Lis – tel./fax: 71  312-81-82; e-mail: inwestycje@zawonia.pl  

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1, 1.1 
do Zapytania Ofertowego. 

Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim. 

Oferta powinna zawierać:  

1) imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty 
oraz imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy, 

2) własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania 
w jego imieniu; 

3) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1), 
4) wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1.1), 

mailto:inwestycje@zawonia.pl


5) oświadczenia i dokumenty, 
6) zaakceptowany wzór umowy, 

Koperta powinna być oznaczona następująco: 

Kopertę  oznakowaną  nazwą Wykonawcy należy zaadresować: Urząd Gminy Zawonia,               
ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia.        
Oferta na „Remont cząstkowy mieszanką mineralno – bitumiczną na drogach gminnych na 
terenie Gminy Zawonia w roku 2022” 
 

7. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA  OFERT 

Ofertę należy złożyć w terminie do 4 kwietnia 2022 roku, pocztą lub osobiście na adres: 
Urząd Gminy Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia 

8. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY 
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

Ocena punktowa  kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą: 

- Wg kryterium cena: 

 Cena min. brutto  

Wc = ----------------------------------------- x 100 pkt, 

 Cena brutto badanej oferty 
 

- Wg kryterium cena ofertowa: 100 % 

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość 
punktów. 

9. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO 

1. Zgodnie z art. 13 i 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                      

z dnia 27.04.2016  r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, 

że:  

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Zawonia reprezentowana przez 

Wójta Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11,  55-106 Zawonia. 

3. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować                  

e-mailowo: iod@zawonia.pl oraz telefonicznie: +48 608294903.     

4. Pozyskujemy Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa , z sieci Internet bądź 

CEiDG. 

5. Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do realizacji niżej wymienionych 

celów, w  szczególności  imiona,  nazwiska,  dane  teleadresowe,  nazwa  firmy,  dane 

konieczne do zawarcia umowy.   

6. Dane osobowe przetwarzane są w celach i na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO, tj. gdy 

osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,                                  

w szczególności  na  otrzymywanie  zapytania ofertowych;  lit.  b  -  przetwarzanie  jest 

niezbędne  do  wykonania  umowy,  której  stroną  jest  osoba,  której  dane  dotyczą,  lub  

do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lit. c 

- przetwarzanie  jest  niezbędne  do  wypełnienia  obowiązku  prawnego  ciążącego  na 

administratorze,  w   szczególności   prowadzenie   dokumentacji   podatkowej 

7. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania 

danych oraz  uprawnione na podstawie przepisów prawa organy publiczne.   



8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w instrukcji 

kancelaryjnej z uwzględnieniem przepisów  prawa   oraz przedawnienia   ewentualnych   

roszczeń. 

9. Posiadają  Państwo  prawo  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych 

osobowych,  ich  sprostowania.  Prawo  do  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania 

przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania 

się  przez  nas  z  obowiązku  prawnego  i  nie  występują  inne  nadrzędne  prawne  

podstawy przetwarzania.  Posiadają  Państwo  także  prawo  wniesienia  skargi  do  

Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie 

danych osobowych narusza przepisy RODO.  

10. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  w  przypadku  

ich nie podania nie będzie możliwa realizacja celów przetwarzania. 

 


