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ZAPYTANIE OFERTOWE

Urząd Gminy Czeremcha, 17 -240 Częręmcha, ul. Duboisa 14 informuje, iż w 2O2O roku będzie
wykonywana w ramach bieżącego utrzymania, naprawa dróg i ulic gminnych o nawierzchni żwirowej
poprzez ich podżwirowanie .

W związku z powyższym informujemy o możliwości składania ofeń na rea|izację niże1
wymienionej usługi. Przedmiot zamówienia:

,,wykonanie łlieżącego remontu dróg i ulic gminnych poprzez wbudowanie z materiału
wykonawcy - krusz}rva (piasek, żwir) w koronę drogi. Rozplantowanie w koronie drogi
dowiezionego kruszyrva na terenie Gminy Czeremcha".
Cena 1 mJ kruszl,wa powinna uwzględniać:

- koszt kruszywa,

- koszt załadunku i rozladunku,

- koszt transportu,

- koszt rozplantowania i wyrównania drogi po remoncie.
przedmiot zamówienia należy wykonaó zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą

techniczną, zawall.ą z Zamawiającym umową, uzgodnieniami z Zamawiającym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia, Wraz z d,ostarczoną partią kruszywa żwiru, wykonawca dostarczy
oŚwiadczenie, że dostarczony żwir pochodzi z koncesj onowan ego złoża, wyszczególnionego na
dostarczonej Zamawiającemu koncesji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do losowego pobrania
Próbek kuszywa do badań laboratoryjnych, celem zbadania ich zgodności z parametrami przedmiotu
zamówienia, w przypadku niezgodności dostarczonego kruszywa z parametrami opisanymi w
przedmiocie zamówienia zamańalący może żądaó jego wymiany na kuszywo odpowiadające
wYmogom lub w przypadku nieznacznych odchyleń od normy zezwolrić na uzupełnienie brakujących
frakcj i uziarnienia i ponownym wykonaniu badań laboratoryjnych, potwierdzających osiągnięcie
właściwego uziarnienia :rrieszanłi kruszywa.

Za jakoŚĆ wbudowanego kruszywa odpowiada Wykonawca. Kruszywo musi posiadaó parametIy
oPisane w Załączniku nr 3 do Zarządzenia nt I02 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z
dnia 19 listoPada 2010 r. Mieszanki niezwiązane do dróg kraj owych WT- 4. Krusz}.wo powirrrro być
jednorodne i bez zanieczyszczeń.

Realizacja powyższego zadania będzie się odbywać, w miarę zapotrzebowania, w ciągu 2020
roku. Ustalanie tęrminów wykonywania remontów odbywaó się będzie telefonicznie z wyprzedzeniem
minimum 4 dni przed rozpoczęciem robót,

OfertY należy składać w tęrminie do dnia 28 lutego 2020 roku, do godziny 15.30 w sekretariacie
tut. Urzędu.
koperta ze złożonq ofe"tq powinna być ox.nakowana ,,oferta na żwirowanie tlróg na terenie Gminy
C7eremcha".

wzór ofeńy na żwirowanie dróg stanowi załącznik 1 do niniejszego zapytania ofertowego.


