
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZDP – 343-3/08

Zarząd Dróg Powiatowych

63-300 Pleszew, ul. Gen. Hallera 54

tel. 062 74 27 216, fax 062 74 27 216 ,

www.zdp-pleszew.com.pl , e- mail zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony ( zgodnie z Prawem zamówień publicznych z dnia 29 styczna 2004r.-
Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.) na:

„wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie
powiatu pleszewskiego masą mineralno - bitumiczną”

CPV 45.23.31.42-6 - prace dotyczące naprawy dróg

Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w
dniu 29. 01. 2008r i zarejestrowane pod numerem 19457- 2008

Opis przedmiotu i zakres rzeczowy
Przedmiot zamówienia obejmuje:

 wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno –
asfaltowej z wycinaniem krawędzi i oblaniem łat – 150 ton wbudowanej masy

Technologia wykonywania robót

 nacięcie nawierzchni jezdni wokół ubytku do regularnych kształtów piłą mechaniczną
 wykucie lub wyfrezowanie miejsca remontu do regularnych kształtów, wybranie gruzu i

oczyszczenie remontowanego miejsca
 posmarowanie krawędzi remontowanego miejsca emulsją asfaltową
 wypełnienie remontowanego miejsca masą mineralno – asfaltową
 mechaniczne zagęszczenie walcem
 posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową

 wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej przy użyciu masy mineralno –
asfaltowej bez wycinania krawędzi z oblaniem łat - 200 ton wbudowanej masy

Technologia wykonywania robót

 wybranie gruzu i oczyszczenie remontowanego miejsca
 posmarowanie krawędzi remontowanego miejsca emulsją asfaltową
 wypełnienie remontowanego miejsca masą mineralno – asfaltową
 mechaniczne zagęszczenie walcem



 posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową

Zamawiający będzie ustalał zakres robót w formie zleceń na poszczególne remonty z ustaleniem terminu ich
wykonania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilościowego przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie
przysługuje żadne roszczenie z tytułu zmniejszenia zamówienia przez Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy – do dnia 31.12.2008r.

Warunkami udziału w postępowaniu są:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

b) zrealizowali w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w ilości - 200 ton masy bitumicznej

c) dysponują osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń z przynależnością do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,

d) dysponują niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami w postaci:

- frezarka do nawierzchni - 1 szt.

- piła do cięcia asfaltu – 2 szt.

 termos do masy mineralno – bitumicznej – 1 szt.
 samochód wywrotka z plandeką - 2 szt.
 lekki walec wibracyjny lub średni walec statyczny - 1 szt.
 zagęszczarka płytowa - 1 szt

dodatkowo: wytwórnia mas bitumicznych lub umowa wstępna dotycząca zakupu masy.



Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3000,00 zł

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej www.zdp-
pleszew.com.pl od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym do upływu terminu składania
ofert.

SIWZ można odebrać również po złożeniu pisemnego wniosku o przekazanie materiałów
przetargowych - cena 20,00 zł . W przypadku przesłania SIWZ pocztą do ceny specyfikacji
zostanie doliczony koszt przesyłki.

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Halina Meller i Pani Krystyna Kantorska tel. 062
7427 – 216 .

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena ( koszt ) - 100%

Termin związania z ofertą - 30 dni

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej: „ wykonanie remontu cząstkowego
nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na terenie powiatu pleszewskiego masą
mineralno - asfaltową” w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 19.02.2008 r do godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 19.02.2008r. o godz. 1030 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pleszewie ul.
Gen. Hallera 54.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.


