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Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: 

„Wykonanie okresowych przeglądów rocznych dróg i obiektów mostowych w ciągach dróg 
gminnych oraz wykonanie pomiarów natężenia ruchu i pomiaru widoczności na przejazdach 
kolejowych położonych w ciągu dróg gminnych w roku 2020". 

1. Zamawiający 
Gmina Grodków, ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków, tel. 77 40 40 300, faks 77 41 55 516 
reprezentowana przez Burmistrza Grodkowa. 

2. Przedmiot zamówienia: 
Zadanie nr 1 - „Wykonanie okresowych przeglądów rocznych dróg i obiektów mostowych 

w ciągach dróg gminnych". 

• Wykonanie przeglądu rocznego wszystkich dróg gminnych dla (około 129 km dróg 
gminnych publicznych oraz 26,17 km dróg wewnętrznych) - kontrola stanu technicznej 
sprawności odcinka drogi wraz z oznakowaniem (zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt 1 ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane). 

• Wykonanie przeglądu rocznego 13 obiektów mostowych - kontrola stanu technicznego 
i wartości użytkowej obiektu inżynieryjnego (zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane) oraz zgodnie z instrukcją przeprowadzania 
przeglądów drogowych obiektów inżynierskich - załącznik do Zarządzenia nr 14 G D D K i A 
z dnia 7 lipca 2005 roku). 

• Zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest: 
- wykonanie przeglądu rocznego wszystkich dróg gminnych wg. wykazu stanowiący 
załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszego zaproszenia. 
- wykonanie przeglądu rocznego wszystkich obiektów mostowych wg wykazu stanowiący 
załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia. 
- przegląd należy wykonać zgodnie z art. 62, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku -
Prawo budowlane oraz zgodnie z instrukcją przeprowadzenia przeglądu obiektów 
inżynieryjnych - Załącznik nr 14 G D D K i A z dnia 7 lipca 2005 r. 
- protokół z przeglądu rocznego każdej drogi oraz obiektów mostowych należy wykonać 
w 1 egz. wersja papierowa + 1 egz. wersja elektroniczna ( dopuszcza się w wersji 
elektronicznej większej ilości zdjęć z przeprowadzonego przeglądu), 
- wykonawca zobowiązany jest w trakcie wykonania okresowej kontroli współpracować 
z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Grodkowie. 

• Inwestor dostarcza materiały wyjściowe do przeglądu: 
- Wykaz dróg gminnych publicznych w granicach administracyjnych miasta z załącznikiem 

graficznym. 
-Wykaz dróg gminnych publicznych poza granicami administracyjnymi miasta 

z załącznikiem graficznym. 
- Ewidencja sieci dróg gminnych wewnętrznych w granicach i poza granicami 
administracyjnymi miasta. 



- Wykaz obiektów mostowych. 
• Protokoły z wykonywanego okresowego przeglądu rocznego gminnych dróg publicznych 

oraz obiektów mostowych mają być kompletne i zgodne w zakresie wynikającym 
z obowiązujących przepisów. 

2. Zadanie nr 2 - „Wykonanie pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz pomiaru 

widoczności na przejazdach kolejowych w Grodkowie". 

- Należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 

października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. 

- Wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych w Grodkowie 

zgodnie załącznikiem nr 5. 

- Pomiary widoczności na przejazdach kolejowo - drogowych w terenie należy 

przeprowadzić w mc. wrześniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- Wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych 

w Grodkowie zgodnie załącznikiem nr 6. 

- Pomiary natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo - drogowych w terenie należy 

przeprowadzić w mc. wrzesień/październik w ciągu dwóch kolejnych dób ( wtorek i środa 

lub środa i czwartek ) , zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- Wyniki badań należy dostarczyć w wersji elektronicznej i papierowej. Termin pomiaru 

należy uzgodnić z zarządcą drogi oraz zarządcą linii kolejowej. 

- Na wymienione przejazdy należy opracować nowe kompletne metryki indywidualnie dla 

każdego z przejazdów w zakresie przynależnym kompetencjom zarządcy drogi zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 roku - w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych 

oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. 

4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grodkowie, ul. Warszawska 29, Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska, pok. nr 18 lub telefonicznie. 

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami jest: 

- Justyna Bednarska tel. 77 40 40 333 

4. Termin wykonania zamówienia 

Zamówienie powinno być wykonane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia: 

- 30 października 2020 roku. 



5. Opis sposobu obliczenia ceny 

1) W cenę oferty Wykonawca zobowiązany jest wliczyć całość kosztów wykonania zadania 

wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których 

nie można wykonać przedmiotu zamówienia. 

6. Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty 

Do oferty należy dołączyć: 

1) wypełniony i podpisany druk oferty załącznik nr 7, 

2) Wykaz osób uprawnionych do wykonania powyższego zamówienia, 

3) kserokopia uprawnień budowlanych i zaświadczenia o przynależności do izby osoby 

wykonującej przegląd okresowy dróg i obiektów mostowych. 

7. Miejsce i termin składania ofert 

1) Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie 

Miejskim w Grodkowie przy ul. Warszawskiej 29, w pokoju nr 10 (Biuro Obsługi 

Klienta). 

2) Termin składania ofert upływa dnia 17 września 2020 roku, o godz. 10—. 

8. Otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy. 

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 września 2020 roku bez udziału Wykonawców. 

2) Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza. 

3) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożą oferty. 

4) Informacja o terminie i miejscu odbioru zlecenia zostanie przekazana telefonicznie 

Wykonawcy, którego ofertę wybrano. 

9. Załączniki. 

1) Wykaz dróg gminnych w granicach miasta - zał. nr 1, 

2) Wykaz dróg gminnych poza granicami miasta - zał. nr 2, 

3) Wykaz dróg gminnych wewnętrznych w granicach i poza granicami miasta - zał. nr 3, 

4) Wykaz obiektów mostowych - zal. nr 4, 

5) Wykaz przejazdów kolejowo - drogowych (pomiar widoczności) - zał. nr 5, 

6) Wykaz przejazdów kolejowo - drogowych (pomiar ruchu) - zał. nr 6, 

7) Druk oferty - zał. nr 7, 


