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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: GMINA LUZINO 

 

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na: 

roboty budowlane pn.:  

RÓWNANIE I PROFILOWANIE DRÓG GRUNTOWYCH                                                              

NA TERENIE GMINY LUZINO 
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Rozdział I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Zamawiający: Gmina Luzino. 

2. Adres: 84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11. 

3. Numer telefonu: 58 /678 20 68 w. 34.  

4. Godziny urzędowania (oprócz dni uznanych ustawowo wolnych od pracy oraz sobót) 

od poniedziałku do piątku:  730 – 1530, za wyjątkiem środy: 845 – 1645. 

 

Rozdział II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest równanie, profilowanie i wałowanie dróg gruntowych na 

terenie gminy Luzino, w ilości szacunkowej 135 000 m2, co stanowi około 27 km bieżących 

dróg gruntowych oraz uzupełnienie ubytków w drogach, w ilości szacunkowej 10 000 m2  

przy użyciu kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o frakcji 0-31,5 

mm (gr. po zagęszczeniu 4 cm), co stanowi około 2 km bieżących dróg gruntowych. 

2.   Zakres robót w szczególności obejmuje: 

1) równanie i profilowanie dróg gruntowych, w ilości szacunkowej 135 000 m2, co 

stanowi około 27 km bieżących dróg gruntowych, 

2) wałowanie dróg gruntowych, w ilości szacunkowej 135 000 m2, co stanowi około 

27 km bieżących dróg gruntowych, 

3) uzupełnienie ubytków w drogach, w ilości szacunkowej 10 000 m2  przy użyciu 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie C50/30 o frakcji 0-31,5 mm (gr. 

po zagęszczeniu 4 cm), co stanowi około 2 km bieżących dróg gruntowych, 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków 

realizacji zamówienia.  

4. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe 

wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie realizacji umowy, jak i w okresie trwania 

gwarancji. 

 

Rozdział III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie  

do 30.12.2022 r. 

2. Przez zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia rozumie się datę podpisania 

protokołu  końcowego odbioru umowy (odpowiednio do części zamówienia) przez 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

Rozdział IV. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO 

TREŚCI TEJ UMOWY 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 1. 
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Rozdział V. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ                            

Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:  

1. W zakresie merytorycznym: 

p. Tadeusz Klein –  kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej UG Luzino 

  

Rozdział VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

1. Do oferty należy dołączyć:  

1) wypełniony i podpisany przedmiar robót, w oryginale, z cenami jednostkowymi i 

wartością robót stanowiącą całkowitą cenę zamówienia  

Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg 

zasad matematycznych, zaleca się, aby wartości równe lub wyższe od 5 należy 

zaokrąglić - „w górę”, a poniżej 5 –„ w dół”.  

Uwaga! Wykonawca nie ma prawa, bez zgody Zamawiającego, do dokonywania zmian 

w przekazanych przedmiarach (np. dopisywania pozycji, zmiany ilości robót, itp.). Jeżeli 

w wyniku dokonanej przez siebie analizy  i obliczeniach ilości robót, Wykonawca uzna 

je za niewłaściwe, to  może dochodzić zmian, w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 

ustawy 284 Pzp. 

2) pełnomocnictwo lub inny dokument upoważniający do złożenia oferty, o ile ofertę 

składa pełnomocnik; - jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie 

do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 7.1. (np. akt 

powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki lub, w przypadku 

spółek działających w systemie common law, członka rady dyrektorów spółki, a także 

umowa spółki cywilnej lub uchwała jej wspólników, wskazująca jednego ze 

wspólników, jako umocowanego do reprezentacji spółki) potwierdzający umocowanie 

do reprezentowania Wykonawcy; 

2. Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu muszą być złożone w 

oryginale.  

3. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 

Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa 

(sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym, poświadczającym 

zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 

Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci 

papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. 

- Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być 

poświadczone przez upełnomocnionego.  

Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią 

elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą 

treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału. 
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Rozdział VII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej, pod adresem:  

https://www.platformazakupowa.pl/pn/ug_luzino/proceedings, na stronie dotyczącej 

odpowiedniego postępowania.  

2. Sposób złożenia oferty opisany został w instrukcji dla Wykonawców 

dotyczącej składania, zmiany i wycofania oferty, która znajduje się pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje .  

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny 

z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy 

Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. 

złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana 

pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek 

narzucony w art. 221 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do  

dnia 05.08.2022 r., do godz. 09:00. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

 

Rozdział VIII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym, sporządzonym według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku od 

towarów i usług (VAT); - cena oferty, złożona przez osobę fizyczną, nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, winna zawierać należne składki na ubezpieczenie społeczne 

i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, który to Zamawiający, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.  

2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa 

miejsca po przecinku.  

3. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) 

właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień 

składania ofert.  

4. Cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w 

trakcie realizacji zamówienia. 

Rozdział IX. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT I SPOSOBU OCENY OFERT 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.  

2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.  

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.  

 

Rozdział X. ZAŁĄCZNIKI  

Integralną część zapytania ofertowego stanowią: 

załącznik nr 1 – projektowane postanowienia umowy, 

załącznik nr 2 – formularz ofertowy. 

https://www.platformazakupowa.pl/pn/ug_luzino/proceedings
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
http://platformazakupowa.pl/

