
 

Zapytanie ofertowe na Remont mostków w miejscowości Przybymierz ul. Łąkowa i ul. Rzeczna,                         

oraz w miejscowości Drągowina ul. Objazdowa oraz remont przepustu z konserwacją rowu                             

ul. Owocowa  w Drągowinie   

1. Remont przepustu w miejscowości Przybymierz ul. Łąkowa dz. nr 443  

Zakres prac do wykonania: 

a) Mechaniczna wymiana przepustów betonowych o średnicy do 1,0 m, oraz stykach 

zabezpieczonych: betonem z wykonaniem wykopu - 3 m, KNR1501-0211-08-12 

b) Wykonanie umocnień  z przyczółków wylewanych na miejscu przy przepustach: P4                        

o średni. 100cm -  2 szt. KNNR 010- 1809-03-00 

c) Wykonanie mechanicznego formowania korpusu drogowego na przepuście rurowym, 

przy nawierzchni z  podsypki żużlowej o grubości 25 cm po zagęszczeniu - 50 m2                       

KNNR 010-2407-03-10 

d) Wykonanie balustrad z prętów stalowych  osadzone i zabetonowane w podłożu                       

o masie do 10 kg  - 8 m KNR 202-1207-02-00 

2. Remont przepustu w miejscowości Przybymierz ul. Rzeczna dz. nr 417 

Zakres prac do wykonania: 

a) Mechaniczna wymiana przepustów rur  betonowych o średnicy do 1,0 m oraz stykach 

zabezpieczonych: betonem z wykonaniem wykopu,   -  2 m,  KNR 1501-0211-08-12 

e) Wykonanie balustrad z prętów stalowych, osadzone  i zabetonowane w podłożu o masie 

do 10 kg   - 6,6 m KNR 202- 1207-02-00 

3. Remont przepustu w miejscowości Drągowina ul Objazdowa dz. nr 332 

Zakres prac do wykonania 

a) Ręczna rozbiórka przy użyciu młotów i klinów,  konstrukcji betonowej o grubości do 20cm 

z  wywozem do 10 km  - 1,32 m3 KNR 1501-0201-01-00 

b) Mechaniczna wymiana przepustów rur  betonowych o średnicy do 1,0 m oraz stykach 

zabezpieczonych: betonem z wykonaniem wykopu  - 2 m, KNR 1501-0211-08-12 

c) Wykonanie płyt nośnych żelbetowych płaskich lub żebrowych o  grubość do 10 cm                          

i objętości betonu do 1,5 m3  - 1,390 m3,  KNR 211-0209-01-00 

d) Ręczne przygotowanie mieszanek betonowych zwykłych w warunkach polowych,. Grupa 

kruszywa I. Objętość betonu w konstrukcji do 10 m3, beton klasy:  B15 - cement 

portlandzki zwykły 35, - 1,39 m3 KNR 211-0205-03-00 

e) Zbrojenie konstrukcji betonowych: płyt fundamentowych, stropów, filarów, ścian 

pionowych lub pochyłów, przyczółków jazów, murów oporowych, głów służ, słupów i poj. 

belek  średnica zbrojenia  10 - 14 mm  - 346,32 kg KNR 211-0212-02-00 

4. Remont  przepustu z konserwacją rowu  -  Drągowina ul. Owocowa dz. nr 459 

Zakres prac do wykonania 

a) Wykonanie mechanicznego odmulenia cieków z warstwy namułu grubości 0,40 m  na 

przy szerokości  do 1,1 m  koparko  - odmularką -  42 m KNNR 010-2513-04-00 

b)  Rozplantowanie urobku, odłożonego jednostronnie, po mechanicznym odmuleniu, 

warstwą o grubości do 10 cm z odmulenia cieków – 42 m KNR 1501-0113-01-11 

c) Podłoża stabilizowane cementem, przy ilości cementu 100 kg/m3, w wykopie 

umocnionym o głęb. do 5m: suchym lub o normalnej wilgotności - 3,78 m3                                 

KNNR 1501-0113-01-00 



d) Rurociągi kanalizacyjne z rur kielichowych PCV o średnicy nom. 425 mm w gotowym 

wykopie- nawodnionym - 42 m, KNNR 011-0502-05-10 

e) Beton w pachwinach kanałów, w wykopie umocnionym o głęb. do 5m: suchym lub o 

normalnej wilgotności - 3,78 m3 KNNR 011- 0501-06-00 

f) Podłoża i obsypki z pospółki dowiezionej w wykopie z zagęszczeniem: suchym lub o 

normalnej wilgotności - 17,64 m3  KNNR 011-0501-05-40 

g) Wykonanie mechanicznego formowania korpusu drogowego, przy nawierzchni bez 

podsypki- z tłucznia drogowego o grubości 20 cm po zagęszczeniu - 50,40 m2                               

KNNR 010-2407-03-10 

Termin składania ofert :   10.11.2017 do godz. 13.00 

Termin wykonania prac : 15.12.2017 

Miejsce składania: drogę e-mailową: m.walencik@nowogrodbobrz.pl  

                                  lub Sekretariat Urząd Miejski Nowogród Bobrzański ul Słowackiego 11  

Osoba do kontaktu. Henryk Kuczak tel. 68 329 09 62 wew. 130 

Kryterium wyboru ofert: cena 100% 

 

                                                                              Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego 

                                                                              Paweł Mierzwiak  


