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do ii:ializov

Nlzu,a proiektu; Parking przy clrental'zu komunalnym w Lubartowie
Lo kul i zctcj ct proj e ktu ; Dzialki 12112,122

Podstcnttoyt,e dane ekt;

Adres zamieszkaniq;

Nr telefonu: e-mail:
Opis projektu:
(czego doq'c4' proiekt. szacot'atrc koszq, gldt,ne zaloienia i tlzialania, ktdre bgclq pocllgte dolego realizacji, cele projektu, adresaciproieklu itD.)

Ce]ern projektu jest poprawa warunk6w i ["
w Lubarlowie.
Adresatem projektu s4 mieszkafrcy Lubarlowa oraz osoby, ktorych bliscy spoczywaj4 na
cmentarzu komunalnym w Lubartowie.
Szacowany koszt projektu to okolo 420 000 (czterysta chvadzieScia tysigcy) zl brutto.
Przedrniotern projektu jest: a) budowa parkingr,r przed cmentarzem komunalnym
w Lubarlowie na 4l miejsc postojowych. w tym S c.lla os6b niepeh-rosprawlych; b)
przebtrdowa drogi dojazdowej do bramy cmentarnej; c) udroznienie rowu wzdluZ
ul. Gazowej i przepr"rstu. Droga dojazclowa do bramy cmentarnej i zjazdy muszq byi
przebudowane ze wzglgdu na nieznacznqzmiang organizacji rrct ul zwigkszone obci4zenie.
Pokrycie znacznej czgsci parkingu spowoduje zrednkowanie powierzchni chlonqcej wody
opadowe. Dlatego nale|y udroznii row wTdlu|u!. Gazowej, do ktorego bgdzie
odprowadzany nadmiar w6d opadowych I parkingu. Udroinieni. ,oil, wymaga przebudowy
przepustu pod wjazdem z ul. Gazowei.
Uzasqdnienie pro.l ektu ;

:e, konru bgdzie sfui,l, dlaczeeo naleiy so zreali:oy,at itp .

Terenprzedcmentarzemjestu2ywanyjunentarz'

odwiedzai acych cmentarz.

Obecnie jest to nieutwardzony grunt, tiOri, w slotni dni rozmigka, a pod'koiami samochod6w
zatnienia siE w bloto. Takie warunki utru{niajq odwiedzaj4cyr', c.entarz dotarcie do bramy
cmentarnej. Jest to uci4zliwe dla os6b niefehiosprarvnych, w szczegolnoSci dla osob
poruszaj4cycli sig na w6zkach inwalidzki(h, Pokonanie tych trudnoSci zmuszakierowc6w do
manew'owania po drodze dojazdowej do pramy, Manewrowanie to stwarza zagroZenie dla
innych urzytkownik6w tego odcinka. 

i

Budorva przedmiotowego parkingu znaczqco poprawi u,arunki i komfort dojazclu osob

Dodatkowe nieobov,iqzkowe zalqczniki (ntoinci dolqczyt diku,rrertrcjg po*Nru
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkov,,y, dokumentacjg technicznq, mapg lub szkic
sytuctcyjny, zdjgcia lub inne ntaterialy;
L Zapytanie ofertowe do firmy zajmujqcej siE budow4 parkingow,
2. Odporvied2 na zapytanie ofertowe.
3. Zgoda alltora na zmiany w proiekcie.

Oiwiadczenia
2. Oiwiadczam, 2e podane w formularztt idorntacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnynl
i faktycznvnt.

Data i podpis zglaszajqcego projekt;

lil



Lubart6w, 28 grudnia 2019r.

ZapYtanie ofertowe
ws budowy parkingu przy cmentarzu komunalnym w Lubartowie

do realizacji ze Srodk6w

Budzetu Obywatelskiego Miasta Ltrbart6rv na rok 2020

W imieniu mieszkaricovv Lubartowa zwracam sig do Paristwa z proSbq o szacunl<owq wycenE budowl'

parkingu przy cmentarzu komunalnym w Lubartowie polozonym przy ul. Gazowej 25 zuwzglgdnieniem

nizej wymienionego zakresu rob6t.

Przedstawiona przez Paristu,a \\/ycena bqdzie podstawq do przygotolvania projektu realizowanego

w ramach Budzetu Obyrvatelskiego nriasta Lubart6w na rok 2020. JednoczeSnie infbrmujg, ze ostateczny

wykonawca zostanie wyloniony w trybie zamowienia publicznego Miasta Lubart6w. Paristwa odpowiedz

na niniejsze zapytanie zostanie dolqczona do propozycji projektu do realizacji w postaci

zanonimizowanej, co pozwoli Paristwu stawai do przetarg6w na zaprojektowanie lub u'ykonanie

przedmiotowej i rru'estycj i,

1 Lokalizacja
przedmiotowa inwestycja bgdzie realizowana na clzialce l2l12 i czgsci dziatki 122 przy ul' Gazowej 25

bgdqcych wtasnoSciq Grniny Miasto Lubartotr'.

Zdjgcie lokalizacji w senvisie Google Maps - odnoSnik (kliknii)'



2 Opis przedmiotu

miei szerokoSc 5,0m. Rzgdy stanowisl< postojowych majq

z kostki kamiennej o wysoko5ciZcrr., Szerol<oSi zjazdu ma

Parking ma byi usytuowany na terenie

zaznaczotlym na rysLlnku poglqdowym obok.

Nie koliduje na tym obszarze sieciami

uzbrojenia terenu. Ma on skladai siE

z zespolu szeSciu stanowisk do parkorvania

prostopadtego rvzglgdem jezdni

manewrowych usytuorvanych r6wnolegle do

rul. Gazowej. Pierwszy zesp6t od lervej ma

miei lqcznie 8 stanowisk parl<ingowych

zczego 3 dla niepelnosprarvnych. Kolejne

dwa zespoly majq liczyc po 14 miejsc

parkingowych l<azdy. Ostatni zespol,

naiblilszy ul, Gazowei ma liczyi g miejsc

parl<ingowych.

Stanowisl<a postojowe majq miei ra,ymiary

2.5x5.0 m, a stanowisl<a dla

niepelnosprawnych 3,6x5.0 m.Trz1, jezclnie

manewrowe r6wnolegte do ul. Cazowej majq

byi zakoriczone na obu kohcach wysepkami

wynosic 6,0 m.

Zjazdy, dojazdy ijezdnie manewro\'ve majq byi wylconane z l<ostki brul<ou,ej betonor,vej nief'azonanej
typu behaton 8cnl na podsl'pce piaskorvej, dr,vulvarstu,owej poclbuclowie z tlucznia l<amiennego
i warstwie odsqczajqcej z kruszyr,va naturalnego.

zielehce maiq byc wykonane zziemi rosrinnej obsianej trawq.

Miejsca postojowe majq byi wykonane z szarych plyt EKo 40x60xg cm z otwolami rvypelnionymi
bialyrn 2wirkiem, ulozonl'sh na lt',tirze ptul<anym i dwur.varstwor.vej podbudowie z tluczniakamiennego
oraz warstwie odsqczaj qcei z l<ruszywa naturalnego. Linie podzialowe miejsc parl<ingowych majq b1,c

wyl<onane z pojedynczych rzEdow czerwonej kostki brukowej prostopadrodciennej typu holland gcm.

Kr6tkie linie podzialolve miejsc postojowych majq byi wykonane z podw6jnych rzgd6w czeru,onej
l<ostki brukowej prostopacllosciennej typu holland 8cm i maiq byi obwiedzione pojedynczymi rzEclami
kostl<i szarej typu holland 8cm. Kostl<a ma by,( ulozona na podsypce piaskowej.

wyspy maja byc t'vykonane z l<ostl<i granitor,vej nieregularnej lOcm ulozonej na zaprar.r,ie cementor,vej
5cm, na dwuwarstwowej podbudowie z tlvcznia kamiennego oraz warstwie ods4czaj Ecej zkruszy,u'a
naturalnego



Calodi ma byi otoczona krawgznil<ami ulicznymi l5x30cm o wl,soko5ci w Swietle l2cm na lawie

podl<rawgznikowej.

Nalezy uzyi tlucznia l<amiennego ze sl<al niagmowych lub metamorficznyclr. Nie dopuszcza siE skal

oru6ou,ych (wapieri, dolomit, itp.).

Dopuszcza sig wykonanie dr6g dojazdowych i manewrowych z szarej kostki betonowej 8 cm zamiast

czerwonej w celu obni2enia catkowitego kosztu inwestycji. Proszg o podanie r6Znicy w catkowitym

koszcie wynikajqcej ze wskazanego zastqpienia.

W ramach inwestycji naleZy rozebrai i odbudowai na nieco nizszych rzgdni,ch przepust pod istniejqcym

zjazdem z ul. Gazowej. Z tego wzglEdu nalezy u\\,zglEdnii podniesienie niwelety przejazdu nad

przepustem u, stosunku do stanu istniejqcego. Przepust pod remontowanym zjazdem nale|y rvyl<onac

zrur zelbetowych WIPRO o $rednicy 40cm, kielichorvych zuszczelkami gumowymi, ukladanych na

lawie z posp6tki o grurboSci l5 cm, z podbicienr pod rurE.

Z powodu przebudowy przepustu naleZy przeprofilowai i pogtgbii istniejqcy r6w wzdluz u[. Gazorvej,

przS, ol<azji oczyszczajqc go z zalegaiqcych liSci i innych zanieczyszczeri, Skarpy rowu nalezy wzmocnic

ptytami EKO, tak.ial< jest obecnie. Przepust powinien byi wysunigty co najmniej o 3 m poza krawEdzie

jezdni zjazdow. Nalezy usunqi po jednym przEsle wygrodzenia panelowego z obu stron zjazdu w celu

poprawienia widocznoSci na wyje2dzie z parkingu Wzez to wygrodzenie.

3 Szacunkowy przedmiar rob6t
Budowa parkingu o podanym zakresie wymaga wykonania nastEpujqcych rob6t:

, przygotowanieterenu,

' roboty ziemne,

. robotynawierzchniorve,

. rekultywacjazieleric6rv,

. przebudowa uktadu odwodrrienia.

Opis rob6t

Rozbi6rka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-
piaskowej, wtazz podsypkq, spoiny wypetnione piaskiem; kostka
czESciowo do ponon,nego ulozenia

Rozbi6rl<a krawg2nil<orv betonowych 15x30 cm

4

5

6

7

Wyw6z material6w i gruzu z rozbi6rel<, przyjqc odlegloSi 5 l<m, Sredni
wsp6lczynnik spulchnienia 1,25

Rozebranie przepustu z odkopaniem

Rozebranie wl,grodzen ia pane Iowego

Rozbi6rka ptyt EKO podsypce piaskowej (do ponownego ulozenia)

Zdjgcie wierzchniej warstwy ziemi roSlin zawierajqcej czgSci roSlin z

463

m3

''-"'t

m
)

m-

m3

r58

67

l4

4

224

24t

IIoSi
Jedn.
miary'

mz



LP. jonis rob6t i I:11. 1 ,os6l- l*,^_- r IIOSC
L_mtary |

przygotowan iem do wywiezierr ia

8 
. Ro-b9ly pomiarowe

9 Pog-tgbienie i wyprofitowanie row6rv :1 ';:
reclniele,l.eboko$ci 20 cm rn2 135

).; m2 270

t.; -, ;t-- 4os

r3 Profilowanie i zaggszczerrie poclloza pod \.varstwy l<onstrul<cyjnenawierzchni ' JJ'-- m2 951

14 U,>lOr rlJmiaru gruntu z koryt na odlegloSi 5 km ;j 3u
15 ;Nasypy z bezposrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu m, 267

,. , .._ rl/ m3 267
warstwa odsaczaiqca z posp6fl<i o grubodci 15 cm pod crrogi dojazdowe i - - -

tl manewrowe'Qm2855
la \t/^.^+..,^ ^-J^^^-^:^ ,l-.'_I/a5t*l o_q1,._pgca z posp6lt<i o gruborici Ll :ry !o! lyd 152m2

lg Warstwa odsqczajqca z posp6fl<i o grubo$ci
I inie rvydzielajqce nriejsca postojowe

l5 crn pod nriejsca posto.iowe i

l0 cm pod

63t

|7

m2

"m'

2t

22

G6rna \.varstwa podbudowy ztlucznia l<amiennego o gruboG
drogr dojazdowg ] manewrowe

G6rna warstwa podbudowy ztlucznia l<amiennego o grut osli
zjazd

23 Ggr.nu warstwa podbudowy ztluczniakamiennego o gruboSci
m] eJ sca postoj owe, I i n i e wydzie laj qce m i ej sca postoj Jr,ve

24 G6rna warsrwa podbudowy ztlncznia l<amiennego o grutosri
uq!pv

25 ?-:,lu,t".urrtwa 
podbudowy z tlucznia kamierrnego o gruboSci

806

t3r

58s

m2

m2

l0 cm pod

l0 cm pod

l0 cm pod

15 cm pod

m2

m2

lr5

806
e9-'

drogi dojazdowe i manewrowe

Dolna 'warstwa podbudowy ztlucznia l<amiennego o gr,,bojci 15 cm pod
zjazd l3rm2

27 D9l1a warstwa podbudowy ztlucznial<amiennego o gruUoS.i
mreJsca postojowe i linie wydzielajqce miejsca portolo*e

15 cm pod

28 3:lii.*trstwa 
podbudowy z ttuczniak;;;;.s; 

" e.ru"ili ; ;," ;;;wyspy

Krawg2niki betonowe r5x30 na lawie pocrkrawgznikowei z ,po,trl Z
betonu Cl2ll5
opornil<i betonor,ve r5x25 na rawie podkrawgZnikowej z oporem z betonuct2n5

3 t f:yfr:,:l !1ton9we 
wtopione 15x22 na lawie poar.ru*qznikowej

zwykteJ z betonu Cl2ll5
32 zwir-pl,l<any 4lr6 o gr,bosci 5 cm pocr miejsca postojorve

33 ::','l:1?:l:::::: t:ara 8 cm na podsypce piaskowej (linie r.vl,d2ielajqce

30

585

I 15

t37

r03

r8

m2

-- _ _-miejsca postojowe) m2

491

m2

m2

29



Lp. Opis rob6t

^ a Kostka betonowa czerwona niefazowana 8 cm na podsypce piaskorvej
)+ (linie wydzielajqce miejsca postojowe)

^ - t<ostka betonowa czerwona nirfuro*una g cm na poclsypce piaskowej
i) (drogi dojazclowe i manewrowe)

., fostka betonowa czerwona niefazowana S cm na podsyp.e piaskowej
ro 

@)azd)

31 Plyty EKO wypelnione bialym Zwilkieni (miejsc.a postojowe)

38 Kostka granitowa nieregularna na zaprawie cementowej (wysp1)

3e zatozenie rl' :.1':l,lf:l +y iT :jj:^Ticy 
160 mm na kablu

', l' _,.ryry:_ry9zt 
y y, z gdkopln lem i zasr,nali*e1 

-
40 Plantowanie powierzchni zieleirc6w

+ ! O_!1iryie zieleric6w trawq z dosypaniem lOcm humusu

A^ Umocnienie row6w ptytami EKO na podsypce piaskowej 5 cm z
42 t t--- : ^L^:^-:^- +..^..,^ /^1.,+,, - .^-l

m2

m2

m'

5t3

m2

1
m'

m

270

270

m2
;-

m2

t5m

.
rn'45

l3l

557

ll5

8

11,1

43

4t 
rvypelnieniem otworow humusem i obsianiem trawq (plyty z rozbi6rki)

Umocnienie slcarp wolcol przepustu ptytami EKO na podsypce piaskou'ej 5

.113-yv p 91ry1i :1 gYg' o',y-Ltr l'! r' Yf g9! i:l':g' ly I - - - - - - -
44

Wykorianie przepustlr z rur Zelbetowych WIPRO o Srednicy 400 mm,

kieli.chorvych z uszczelkq gumowq

Podloze z pospotki o gruboSci l5 cm

W zalqczeniu przesylam powyzszy przeclmiar robot w formacie Microsoft Excel'

Z gory dzigl<ujg za okazanqpomoc i Zyczq sukcesu w przetargu w przypadku, gdy dojdzie do realizacji

tej inwestycji w Budzecie Obywatelskim Miasta Lubart6w. JednoczeSnie chcialbym zaznaczyi, 2e o tym

czy Miasto Lubart6w przystqpi do realizacji przedmiotowej inwestycji zadecyduje wynik glosowania

mieszkaric6w

Z pou,azaniem,

30

-ffi



!;

r. !t

:' "'

I



rffb
(jirra il

tanieofertowewswykonaniaparkinguprzyCmentarzuKomunalnymwLubartowie
7 styczn'a 2A20 '5'Lg

i

lqczniku przesylam Ci ivycenq robot wraz z materialern'

BO-parking.do'zap'ofertowego'xls
18K



Szacunkowy przedmiar rob6t do projektu budowy parkingu przy

cmentarzu komunalnym w Lubartowie

Rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
ntowo-piaskowej, wraz z podsypkq, spoiny m2

wypelnione piaskiem, kostka czqsciowo do ponownego 
iulozenia i

Wywoz materiaiow i gruzu z rozbiorek, prz$qA odlegloSc :

,5 km, Sredni wspoiczynnik spulchnienia 1,25

Rozebranre tu z odkopaniem

ls Rozebranie wyg rodzenia panelowego

I

I

5 556,001

10,00 1 580,00

3 350,00

700,00

lZdjqcie wierzchniej warstwy ziemi roSlin zawierajqcej
rczqsci roSlin z przygotowaniem do wywiezienia

miarowe

niczne wykonanie koryt o Sredniej glgboko6ci
0cm

haniczne wykonanie koryt o Sredniej glqbokoSci
,30 cm

Mechaniczne wykonanie koryt o Sredniej glgbokoSci m2

I ., ', ,o,i ,o,oo

300,

200,00

2 240,

7 230,00

90,00
i

671 30, 2 010,

i

I 080,00r

m3

ha

m2

m2

135

270 10,00 2 700,00

4 860,00
40 cm

Rozbiorka krawgZnikow betonowych 15x30 cm

plyt EKO podsypce piaskowej (do ponownego

Poglqbienie i wyprofilowanie rowow

nadmiaru gruntu z koryt na odleglo5c 5 km

warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego o
uboSci 10 cm pod zjazd

i ts

rofilowanie i zagqszczenie pod{oza pod warstwy
onstrukcyj ne nawierzchni

Nasypy z bezpoSrednim przerzutem gruntu uzyskanego
z ukopu

16 Formowanie i zagqszczanie nasypow

'arstwa odsqczajqca z pospolki o gruboSci 15 cm pod

ogi dojazdowe i manewrowe

Warstwa odsqczajqca z pospolki o gruboSci 15 cm pod

im3
I

e51 I
2,00

zot

l

1 902,00i

50,ool 15 550,001

10,00r 2 670,00

B 010,00

B 550,00i

I 520,00

6 310,00

1 170,00

I

25,OOl 20 15o,0ol
I

3 275,00

14 625,001

17

m2

4^ lwarstwa odsqczajqca z pospolkio gruboSci 15 cm podrY lmiejsca postojow6 ilinie wydzielajqce miejsca postojowei
l'

iwarstwa odsqczajqca z posp6lki o gruboSci 15 cm pod 
i

tGorna warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego o
m2

ruboSci 10 cm pod drogi dojazdowe i manewrowe

warstwa podbudowy z tlucznia kamiennego o

23 gruboSci '10 cm pod mlejsca postojowe, linie

m2

wydzielajqce miejsca postojowe

BO-parki n g-od powiedz-do-zap-ofertowego

25,

Strona '1 z 3

4

lo

B

11

m3 I 311

l

I

1o,0ol

m3

m2

I

25,001



')q

rna_warstwa podbudowy z flucznia kamiennego o
boSci 10 cm pod wyspy

l?91,!?.*:p_*a podbudowy z ilucznia kamiennego o
gruboSci 15 cm pod drogi dojazdowe i manewrowe

)olna.warstwa podbudowy z ilucznia kamiennego o
ruboSci 15 cm podzjazd

Dolna 
.warstwa pod budow y z ilucznia ka. ien nego o

gruboSci 15 cm pod miejsca postojowe I linie

33,00i

l

1311 33,
I

4 323 00

sasi 33,ool 19 305 00i

33,001 3 795,001

m2 806

tJ/

26 598 O0

6 850,00i

50,00 5 '150,

onn
I

i

7 455,001

m2

i

28 ?_:lfyif-*a podbudowy ztlucznia kamiennego o
.gruDosci 15 cm pod wyspy

2s 5l1Y911kl ?elonow^e.15x30 na lawie podkrawQznikowej
,z oporem z betonu Cjzl1S

)porniki betonowe 15x.2_S na lawie podkrawqznikowej -poreffi z betonu C12l1S I

ajqce miejsca postojowe

3Z ietyty eXO wypelnione bialym z*i*,e,
ipostojowe)

50,00i
I

l

JU I

1 03i
l

31 iKrawg2niki betonowe wtopione jSx22 na lawie
lpodt{rawQznikowej zwyklej z betonu Cj2l j s

32 Zwir plukany 4t16 o gruboSci 5 cm pod miejsca
postojowe

]Kostka betonowa szara B cm na poOsypce piaskowej
l(linie wydzietajqce miejsca postojowe)''
Kostka betonowa czerwona niefazowana B cm I

podsypce piaskowej ( I in ie wydzietajqce m iejsca
postojowe)

Kostka betonowa czeruona niefazowana B cm na
piaskowej (drogi dojazdowe i manewrowe)

li
5131 80,001

1l

lJ I

1 50,

i OO lPlantowaniepowierzchnizieteric6w

ie zielefrcow trawq z dosypaniem 1Ocm humusu

640,00

I

I

2 400,001

80,00
!

10 480,00;
l

I

5571 80
I

m2

m2

m2

270

300,00 2 400,00

5,001 1 350,00i

5,00 350,00

80,001 fi s2opo

4 500,

34

35

36

(miejsca

i ,U 1f^?-.^,l3,grrnitowa 
nieregutarna na zaprawie cementowejI l(wvspy) 115

i

18o,O0l 20 7oo,

i

39 iZalozenie rur ochronnych Arot A pS o Srednicy 160 mm
na kabtu energetycznym, z odkopaniem i zasypaniem

l

1 15 25,00

onanie przepustu z rur zelbetowych WIpRO o
nicy 400 mm, kielichowych z usiczelkq guro*q

Podlo2e z posp6lki o gruboSci 15 cm
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,m2

m2

497, 15,00

betonowa czerwona niefazowana B cm na
:e piaskowej @azd)

m2

m2

m2

m2

ie skarp wok6l przepustu plytami EKO na
praskowej 5 cm z wypelnieniem otwor6w 80,001

i

l

iwypelnieniem trawq

300,

l

480,001

60,00
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Lubart6w, 2.8 grudnia 2019r.

Zgoda na zmiany
w projekcie budowy parkingu przy cmentarzu komrtnalnym w Lubartowie

do realizacji ze Srodkow

Buclzetu Obywatelskiego Miasta Lubart6w na rok 2020

Ja niZej podpisany, jako autor projektu budowy parkingu ptzy cmentarzu komunalnym

w Lubartowie zgloszonego do realizac)i ze Srodk6rv Budzetu Obywatelskiego Miasta Lubart6w na rok

2020, niniejszym wyraZam zgodE na wszelkie zmiany rv przedmiotowym projekcie, l<t6rych skutkiem

bgdzie optynralizacja koszt6w realizacji projektu przy jednoczesnym zapewnieniu minimalnej liczby

miejsc parkingowych wskazanej w projekcie.


