
Jastrowie, dnia 16.06.2015 r. 
 
 
 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E 
 
 
 Działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych – (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zapraszam do złożenia oferty 
cenowej na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. „Projekt drogi ul. 
Graniczna w Jastrowiu  

I. Zamawiający: 
Gmina i Miasto Jastrowie 
ul. Żymierskiego 79 
64-915 Jastrowie 
Sprawę prowadzi: Referat Gospodarki Komunalnej 
II. Opis przedmiotu zamówienia. 

 
I Dane ogólne  
Nazwa zadania  
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DO REALIZACJI ZADANIA 
„REMONT I MODERNIZACJA ul GRANICZNEJ” Ulica poło żona w obr ębie gruntów 
leśnych i niewielkiej zabudowy mieszkalno-usługowej  
Położenie:  
Istniejąca droga przebiega w terenie nizinnym częściowo pagórkowatym na 
powierzchniach leśnych , ograniczonych drzewostanem, nawierzchnie gruntowo- 
żużlowe o zniekształconym przekroju geometrycznym.  
Lokalizacja:  
 
 Leśnictwo Jeziora odcinek drogi działka 140/1L 127/5L,   – ewidencyjnie Obręb 
Jastrowie, Gmina Jastrowie  długość ok. 1200 m /szczegółowy przebieg trasy podany 
jest na mapie orientacyjnej /.  
 
Inwestor  
Gmina i Miasto Jastrowie; 64-915 Jastrowie 
  
II  Parametry drogi  
Trasa drogi – przebiega po istniejącym pasie drogi gruntowo żużlowej. Projektowana 
niweleta drogi nawiązuje do istniejącej nawierzchni gruntowej podwyższona o 
projektowane warstwy konstrukcyjne. W celu precyzyjnego określenia ilości zjazdów, 
skrzyżowań, mijanek oraz szczegółów konieczna jest wizytacja terenowa projektanta i 
inwestora.  
Założenia wyjściowe na wykonanie prac projektowych:  
 
 Dostosowanie parametrów technicznych drogi i nawierzchni do pojazdów wysoko 
tonażowych uczestniczących w ruchu transportu leśnego (do 100 KN/oś),  
 
 Droga o małym natężeniu ruchu pojazdów,  
 
 Długość łączna odcinka drogi około 1200 m  
 



 W trasie drogi znajdują się grunty obce (Gmina Jastrowie) oraz łączy się ona z droga 
wojewódzką nr 189 Jastrowie-Złotów- (zjazd na drogę publiczną),  
 
 Promienie zewnętrzne łuków o dł. co najmniej 11 m,  
 
 Szerokość jezdni 3,5 m ,  
 
 Szerokość korony - 5 m ,  
 
 Mijanki o dł. około 23 m ze zjazdami 12 m z każdej strony,  
 
 Szerokość jezdni na mijance 2,5m ,  
 
 Pobocza utwardzone /zagęszczony grunt rodzimy / 2*75 cm /,  
 
 Krzyżówki z dróg bocznych głównych utwardzone dł. 10 m , o promieniu wyjazdów 11m,  
 
 Krzyżówki z dróg bocznych podrzędnych utwardzone dł. 10 m , o promieni  
 
wyjazdów 6 m i 11 m,  
 
 
 Najazdy z linii oddziałowych utwardzone dł. 1 m, szer. 8 m,  
 
 Spadki poprzeczne na jezdni 3-5%,  
 
 Nawierzchnia utwardzona, podbudowa i warstwa wierzchnia gr. 25 cm /wartość 
minimalna/ ,  
 
 Materiał na podbudowę – kamień łamany lub gruz betonowy kruszony frakcji  
0-63 mm, grubość warstwy 15 cm / po zagęszczeniu/. W celu uzyskania pożądanego 
składu frakcji 0-63 mm z gruzu betonowego, doziarnienie frakcją piaskowo-pylastą 
możliwe jedynie kruszywami naturalnymi (pospółka drogowa i pochodne). Procentowy 
udział kruszyw w mieszance musi być zgodny z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia nr 102 
GDDKiA z dn. 19.11.2010 r. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych – WT-4 2010 
Wymagania techniczne (Tablica A.1 – mieszanki z przekruszonego betonu).  
 
 Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 0,97 – konstrukcja nawierzchni i gruntu,  
 
 Warstwa wierzchnia z kamienia łamanego frakcji 0-31,5 / mieszanka drogowa/ gr. 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm ,  
 
 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy konstrukcyjne z geowłókniny – w pasie drogi,  
 
 Minimalne wymagania do geowłókniny :  
 
- wytrzymałość na rozciąganie - 9 kN/m  
- wytrzymałość na przebicie dynamiczne (stożkiem) - mm 27  
- wytrzymałość na przebicie statyczne - kN 1.360  
- przepuszczalność wody w płaszczyźnie prostopadłej m/s 55·10-3  
 



 Karczowanie i transport karpiny na odległość do 3 km,  
 
 Ustalenie warunków geologicznych w trasie przebiegu drogi,  
 
 Przyjęcie proponowanej technologii wykonania robót drogowych dotyczącej  
 
grubości 25 cm,  
 
 
III Dokumentacja projektowa  
Opracowanie dokumentacji technicznej wraz ze zgłoszeniem lub uzyskaniem decyzji 
pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami prawa budowlanego – obowiązkiem 
Wykonawcy. Podobnie uzgodnienia w stosunku do gruntów obcych ( zjazd na drogę 
publiczną,  
Dokumentacja techniczna wymaga akceptacji Zamawiającego przed podjęciem 
czynności prawnych.  
Dokumentacja powinna zawierać - / wymagania minimalne Zamawiającego / :  
- opis robót,  
- trasę drogi ,  
- przekroje poprzeczne,  
- bilans nawierzchni utwardzeń / pas drogi, mijanki, , krzyżówki i zjazdy /.  
W przypadku podjęcia decyzji przez pracowników Starostwa Powiatowego o uzyskaniu 
decyzji pozwolenia na budowę zakres opracowania może ulec zmianie / powiększony 
zakres np. o podkłady geodezyjne itp./ 
 
 
IV Przepisy dotycz ące przedmiotu zamówienia :  
 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz 2016 ze 
zmianami),  
 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 
ze zmianami),  
 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202, poz. 
2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
 
 Drogi Leśne - poradnik techniczny Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych  
 
Warszawa –Bedoń 2006.  
 
 Obowiązujące przepisy i normy dotyczące budowy dróg leśnych.  
 
 PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym  
 
 PN-EN 13285 mieszanki niezwiązane – Wymagania  
 
 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 102 GDDKiA z dn. 19.11.2010 r. Mieszanki 
niezwiązane do dróg krajowych – WT-4 2010 Wymagania techniczne,  
 
 Ustawa z 27 kwiecień 2001 Prawo ochrony środowiska.  



 
 Pomiary nośności nawierzchni zgodnie z BN- 64/8931-02  
 
 

V Dokumenty składające się na ofertę oraz sposób przygotowania oferty: 
1. Kopia uprawnień do projektowania w branży drogowej. 
2. Aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów. 
3. Potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej – wydruk z CEIDG (na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 
2004 r). 

4. Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego. 

5. Do oferty należy dołączyć wypełnione załączniki nr 2, 3 , 4. 
6. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy składowe i koszty, jakie będą 

niezbędne do zrealizowania zamówienia. 
7. Cena oferty traktowana będzie, jako wynagrodzenie ryczałtowe. 

 
VI Termin i miejsce składania ofert: 
1. Termin składania ofert do 30.06.2015 r. do godz. 1000. 
2. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Żymierskiego 79; 64-

915 Jastrowie, pok. Nr 13  /sekretariat/ lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy i 
Miasta Jastrowie, 64-915 Jastrowie, ul. Żymierskiego 79. 
Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, z zamieszczonym napisem: 
Oferta -Opracowanie dokumentacji pn.” projekt drogi  ul Graniczna: Nie 
otwierać przed 30.06.2015 r. do godz. 1010. Otwarcie ofert nastąpi 30.06.2015 
godz. 10.10 w siedzibie zamawiającego pok. nr 13 
 

VII Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami. 
Ryszard Sarna – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej; tel. 67 266 22 11,  
faks 67 266 23 42. e – mail  ryszards@jastrowie.pl 
Informacje o wyborze ofert i zapytania będą kierowane droga –e mail  
Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę z wypełnionymi załącznikami na formularzu 
zamawiającego. Termin wykonania projektu 30.10.2015 
Oferent zobowiązany jest wraz z dokumentacją  wykonać kosztorys inwestorski 
przedmiar robót do przetargu, STWIOR oraz na wniosek zamawiającego 
zaktualizować  kosztorys do przetargu w terminie do 30.12 2016r 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest załączenie minimum jednej referencji o 
zaprojektowaniu drogi min 1 km. Obowiązkowo należy dołączyć referencje 
 
 
 
 
                                                                                 Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie 
                                                                                                   Piotr Wojtiuk  

 
 
 


