
Znak: ZP.341/1/08

Lipnik dnia 18.01.2008 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIIU PUBLICZNYM NA ROBOTY BUDOWLANE

SEKCJA I:  ZAMAWIAJĄCY

I.1  NAZWA I ADRES 

Nazwa:  Gmina Lipnik

Adres pocztowy: Lipnik 20,  27-540 Lipnik

Województwo Świętokrzyskie

Tel. (015) 869 14 10, (015) 869 14 19

Faks (015) 869 17 54

Adres strony internetowej zamawiającego 

www.lipnik.asi.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnik 

II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty Budowlane na które nie przysługuje odwołanie 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zadanie I
Przebudowa drogi gminnej Leszczków – Obskóry 
Na odcinku 855 mb i szerokości 3 mb
Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cni. w raz z odwiezieniem ścinki na odkład 
w ilości 1710 m2
Konto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat.  II – IV. głębokość 
konta 20 cm w ilości 938,10 m2
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w 
gruncie kat. II- IV  w ilości 2831,7 m2

http://www.lipnik.asi.pl/


Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, grubość warstwy 10 cm w 
ilości 938,10 m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm w ilości 142,56 m3
Wykonanie  podbudowy z  kruszka  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość  warstwy po 
zagęszczeniu 1 5 cm  w ilości 207,92 m3
Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno -grysową średnio 50kg/m2 w ilości 129,96 t
Wykonanie  warstwy  ścieralnej  z  mieszanki  asfaltowej  grysowo-żwirowej.  grubość  warstwy  po 
zagęszczeniu 4 cm w ilości 2565 m2
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na 
odl. 3 km – rowy  w ilości 855 m3
Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 136,8 m3

Przebudowa drogi gminnej Włostów – Pęcławice
Odcinek długości 248 mb i szerokości 4 m + 117 m x 2,5 mb
Ścinanie  poboczy  mechanicznie,  grubość  warstwy  ścinanej  10  cm,  wraz  z  odwiezieniem 
ścinki na odkład w ilości 730 m2
Wykopy  oraz  przekopy  wykonywane  mechanicznie  na  odkład  w  gruncie  kat.  I-II  pod 
przepusty w ilości 32 m3
Wykonanie przepustów pod zjazdami i jezdnią z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych 
na ławie fundamentowej żwirowej w ilości 32 m
Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  wykonane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości 1389,60 m2
Wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu do 10 cm w ilości 80,56 m3
Wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu do 15 cm w ilości 87,60 m3
Profilowanie istniejącej  nawierzchni  mieszanką  bitumiczno -  grysową średnio 50kg/m2 w 
ilości 64,96 t
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej , grubość warstwy 
po zagęszczeniu 4 cm w ilości 1284,50 m2
Wykonanie  wykopów  mechanicznie  w  gruncie  kat.  I-II  z  transportem urobku  na  odkład 
samochodami na odl. 3 km – rowy w ilości 270 m3
Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm w ilości 
150 m
Wykonanie  podbudowy z  kruszywa  naturalnego,  w-wa górna,  grubość  warstwy 10 cm – 
zjazdy w ilości 48 m2
Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 
64,26 m3

Zadanie II
Przebudowa drogi gminnej Kurów – Kolonie:
Odcinek długości 755 mb x  3 mb szerokości

Ścinanie  poboczy  mechanicznie,  grubość  warstwy  ścinanej  10  cm,  wraz  z  odwiezieniem 
ścinki na odkład w ilości  1530 m2 
Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  wykonane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości  2500,10 m2



Wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm w ilości 178,20 m3
Wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm w ilości 107,72 m3
Profilowanie istniejącej  nawierzchni  mieszanką  bitumiczno -  grysową średnio 50kg/m2 w 
ilości 116,28 t 
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 4 cm w ilości 2295 m2
Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 
137,70m3

Zadanie IIII
Przebudowa dróg gminnych w m. Swojków i Malżyn
Odcinek I i II w m. Malżyn 
Długości 56 mb x 3,2 mb + 245 x 3,5 mb

Ścinanie  poboczy  mechanicznie,  grubość  warstwy  ścinanej  10  cm,  wraz  z  odwiezieniem 
ścinki na odkład - odcinek I w ilości 112 m2
Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  wykonane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV - odcinek I  w ilości 179,20 m2
Wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm - odcinek I w ilości 17,92 m3
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 4 cm - odcinek I w ilości 168 m2
Lokalne  uzupełnienie  poboczy  pospółką,  rozścielenie  i  zagęszczenie  pospółki  ręcznie  - 
odcinek I w ilości 7,84 m3
Ścinanie  poboczy  mechanicznie,  grubość  warstwy  ścinanej  10  cm,  wraz  z  odwiezieniem 
ścinki na odkład - odcinek II w ilości 490 m2
Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  wykonane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV - odcinek II w ilości 924,30 m2
Wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm - odcinek II w ilości 61,71 m3
Wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - odcinek II w ilości 46,08 m3
Profilowanie  istniejącej  nawierzchni  mieszanką  bitumiczno  -  grysową  średnio  50kg/m2  - 
odcinek II  w ilości 43,37 t
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 4 cm - odcinek II  w ilości 857,50 m2
Lokalne  uzupełnienie  poboczy  pospółką,  rozścielenie  i  zagęszczenie  pospółki  ręcznie  - 
odcinek II w ilości 41,65 m3

Odcinek III w m . Swojków
Długości 540 mb x 2,7 mb
Ścinanie  poboczy mechanicznie,  grubość warstwy ścinanej  10 cm,  wraz z   odwiezieniem 
ścinki na odkład w ilości 1080 m2
Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  wykonane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości 1587,60 m2
Wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm w ilości 190,51 m3



Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej, grubość warstwy 
po zagęszczeniu 4 cm w ilości 1458 m2
Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 
84,40 m3

Przebudowa dróg gminnych w Łownicy
Odcinek I długości 285 mb x 3 

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm. wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 
w ilości  570 m2
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w 
gruncie kat.  II - IV w ilości 929,90 m2
Wykonanie podbudowy z kruszyw a łamanego stabilizowanego  mechanicznie,  grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm w ilości 71,28 m3
Wykonanie podbudowy z kruszywa  łamanego stabilizowanego mechanicznie,  grubość warstwy po 
zagęszczeniu 1 5 cm w ilości  32,56 m3
Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno -grysową średnio 50kg/m2 w ilości  43,32 t
Wykonanie  warstwy ścieralnej  z  mieszanki  asfaltowej  grysowo-żwirowej   grubość  warstwy  po 
zagęszczeniu 4 cm w ilości  855 m2
Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką. rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 51,30 m3

Odcinek II długości 335 mb x 3 mb szerokości

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm. wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 
w ilości 355 m2
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w 
gruncie kat. II-IV w ilości 1085 m2
Wykonanie podbudowy z kruszyw a łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm w ilości 109 m3
Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno -grysową średnio 50kg/m2 w ilości  51 t
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej. Grubość warstwy  po 
zagęszczeniu 4 cm w ilości 1005 m2
Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką. rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 33,50 m3

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45.00.00.00 – 7            45.23.31.20-6                        45.23.32.20-7

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak,  ilość części: 3

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: NIE 

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Data zakończenia 15/07/2008 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 



EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Zamawiający nie wymaga wadium. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - spełniają warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
/Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm./oraz w SIWZ; - nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm./; - załączą do oferty wszystkie 
wymagane przez Zamawiającego dokumenty; - zaakceptują istotne postanowienia umowy. 
Ocena spełnienia powyższych warunków zostanie oparta na załączonych przez Wykonawcę 
dokumentach. 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczenia i dokumenty wymienione w SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

----------

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :



www.lipnik.asi.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipnik 20 pok. nr 23 i 27  za kwotę 10 zł (słownie: dziesięć 
zł)

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

---------------

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody:
-------------

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Data: 08/02/2008   Godzina: 10:00

Miejsce:

Urząd Gminy w Lipniku 27-540 Lipik 20 pok nr 23 

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej:

Projekt nie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 
stycznia 2008 r. pod numerem 13226-2008



ZAŁĄCZNIK I
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH *

CZĘŚĆ Nr: 1
NAZWA: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnik Zadanie I 
Przebudowa drogi gminnej Leszczków - Obskóry 
Przebudowa drogi gminnej Włostów – Pęcławice

Zadanie I
Przebudowa drogi gminnej Leszczków – Obskóry 
Na odcinku 855 mb i szerokości 3 mb
Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cni. w raz z odwiezieniem ścinki na odkład 
w ilości 1710 m2
Konto wykonywane ręcznie na poszerzeniach jezdni lub chodników w gruncie kat.  II – IV. głębokość 
konta 20 cm w ilości 938,10 m2
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w 
gruncie kat. II- IV  w ilości 2831,7 m2
Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku na poszerzeniach, grubość warstwy 10 cm w 
ilości 938,10 m2
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm w ilości 142,56 m3
Wykonanie  podbudowy z  kruszka  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość  warstwy po 
zagęszczeniu 1 5 cm  w ilości 207,92 m3
Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno -grysową średnio 50kg/m2 w ilości 129,96 t
Wykonanie  warstwy  ścieralnej  z  mieszanki  asfaltowej  grysowo-żwirowej.  grubość  warstwy  po 
zagęszczeniu 4 cm w ilości 2565 m2
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na 
odl. 3 km – rowy  w ilości 855 m3
Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 136,8 m3

Przebudowa drogi gminnej Włostów – Pęcławice
Odcinek długości 248 mb i szerokości 4 m + 117 m x 2,5 mb
Ścinanie  poboczy  mechanicznie,  grubość  warstwy  ścinanej  10  cm,  wraz  z  odwiezieniem 
ścinki na odkład w ilości 730 m2
Wykopy  oraz  przekopy  wykonywane  mechanicznie  na  odkład  w  gruncie  kat.  I-II  pod 
przepusty w ilości 32 m3
Wykonanie przepustów pod zjazdami i jezdnią z rur betonowych o średnicy 40 cm ułożonych 
na ławie fundamentowej żwirowej w ilości 32 m
Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  wykonane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości 1389,60 m2
Wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu do 10 cm w ilości 80,56 m3
Wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu do 15 cm w ilości 87,60 m3
Profilowanie istniejącej  nawierzchni  mieszanką  bitumiczno -  grysową średnio 50kg/m2 w 
ilości 64,96 t



Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej , grubość warstwy 
po zagęszczeniu 4 cm w ilości 1284,50 m2
Wykonanie  wykopów  mechanicznie  w  gruncie  kat.  I-II  z  transportem urobku  na  odkład 
samochodami na odl. 3 km – rowy w ilości 270 m3
Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm w ilości 
150 m
Wykonanie  podbudowy z  kruszywa  naturalnego,  w-wa górna,  grubość  warstwy 10 cm – 
zjazdy w ilości 48 m2
Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 
64,26 m3

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45.00.00.00 – 7            45.23.31.20-6                        45.23.32.20-7

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Zakończenie 15/07/2008 

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena 



CZĘŚĆ Nr: 2

Zadanie II
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnik 
Przebudowa drogi gminnej Kurów – Kolonie

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA
Zadanie II Przebudowa drogi gminnej Kurów - Kolonie: Odcinek długości 755 mb x 3
Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem 
ścinki na odkład w ilości  1530 m2 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości  2500,10 m2
Wykonanie  podbudowy z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm w ilości 178,20 m3
Wykonanie  podbudowy z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm w ilości 107,72 m3
Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno - grysową średnio 50kg/m2 w 
ilości 116,28 t 
Wykonanie  warstwy  ścieralnej  z  mieszanki  asfaltowej  grysowo-żwirowej,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 2295 m2
Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w 
ilości 137,70m3

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45.00.00.00 – 7            45.23.31.20-6                        45.23.32.20-7

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Zakończenie 15/07/2008 

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena 



CZĘŚĆ Nr: 3

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Lipnik Zadanie III 
Przebudowa dróg gminnych w m. Swojków i Malżyn 
Przebudowa dróg gminnych w Łownicy

1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA

Przebudowa dróg gminnych w m. Swojków i Malżyn
Odcinek I i II w m. Malżyn 
Długości 56 mb x 3,2 mb + 245 x 3,5 mb

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem 
ścinki na odkład - odcinek I w ilości 112 m2
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV - odcinek I  w ilości 179,20 m2
Wykonanie  podbudowy z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm - odcinek I w ilości 17,92 m3
Wykonanie  warstwy  ścieralnej  z  mieszanki  asfaltowej  grysowo-żwirowej,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm - odcinek I w ilości 168 m2
Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie - 
odcinek I w ilości 7,84 m3
Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem 
ścinki na odkład - odcinek II w ilości 490 m2
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV - odcinek II w ilości 924,30 m2
Wykonanie  podbudowy z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm - odcinek II w ilości 61,71 m3
Wykonanie  podbudowy z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - odcinek II w ilości 46,08 m3
Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno - grysową średnio 50kg/m2 - 
odcinek II  w ilości 43,37 t
Wykonanie  warstwy  ścieralnej  z  mieszanki  asfaltowej  grysowo-żwirowej,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm - odcinek II  w ilości 857,50 m2
Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie - 
odcinek II w ilości 41,65 m3

Odcinek III w m . Swojków
Długości 540 mb x 2,7 mb
Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z  odwiezieniem 
ścinki na odkład w ilości 1080 m2
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości 1587,60 m2
Wykonanie  podbudowy z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 12 cm w ilości 190,51 m3
Wykonanie  warstwy  ścieralnej  z  mieszanki  asfaltowej  grysowo-żwirowej,  grubość 
warstwy po zagęszczeniu 4 cm w ilości 1458 m2
Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w 
ilości 84,40 m3



Przebudowa dróg gminnych w Łownicy
Odcinek I długości 285 mb x 3 

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm. wraz z odwiezieniem ścinki na 
odkład w ilości  570 m2
Profilowanie  i  zagęszczenie  podłoża  pod  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  wykonane 
mechanicznie w gruncie kat.  II - IV w ilości 929,90 m2
Wykonanie podbudowy z kruszyw a łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm w ilości 71,28 m3
Wykonanie podbudowy z kruszywa  łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 1 5 cm w ilości  32,56 m3
Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno -grysową średnio 50kg/m2 w ilości  43,32 
t
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej  grubość warstwy  po 
zagęszczeniu 4 cm w ilości  855 m2
Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką. rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 51,30 
m3

Odcinek II długości 335 mb x 3 mb szerokości

Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm. wraz z odwiezieniem ścinki na 
odkład w ilości 355 m2
Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV w ilości 1085 m2
Wykonanie podbudowy z kruszyw a łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 10 cm w ilości 109 m3
Profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczno -grysową średnio 50kg/m2 w ilości  51 t
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-żwirowej. Grubość warstwy  po 
zagęszczeniu 4 cm w ilości 1005 m2
Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką. rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie w ilości 33,50 
m3

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

45.00.00.00 – 7            45.23.31.20-6                        45.23.32.20-7

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Zakończenie 15/07/2008 

4) KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena 


