
 
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 

 
ZDP – 343-1/2010 

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: 
 
CPV  45.23.31.42-6  - prace dotyczące naprawy dróg  
„  remonty cz ąstkowe nawierzchni bitumicznych mas ą na zimno na drogach i ulicach 
powiatowych Powiatu Pleszewskiego” 
 
Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w 
dniu 10.02.2010 r  i zarejestrowane pod numerem  37950 -2010 
 
Opis przedmiotu i zakres rzeczowy 
Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe  nawierzchni bitumicznych masą na zimno.  
Masą bitumiczną na zimno likwidowane będą tylko pojedyncze ubytki w nawierzchni zagraŜające bezpieczeństwu 
ruchu, które muszą być wyremontowane w ciągu 24 godzin  od momentu zgłoszenia telefonicznego. 
Technologia wykonywania robót: 

- wybranie gruzu i oczyszczenie remontowanego miejsca 
- posmarowanie krawędzi remontowanego miejsca emulsją asfaltową 
- wypełnienie remontowanego miejsca masą na zimno 
- ręczne zagęszczenie płytą 
- posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową 

Przewidywany zakres rzeczowy  - 50 ton wbudowanej masy 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  oraz pozostałe warunki realizacji i odbioru robót  opisane zostały  w 
załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
 
Zamawiający nie  dopuszcza składania  ofert częściowych . 
 
Zamawiający nie dopuszcza  składania  ofert wariantowych 
 
Termin wykonania zamówienia  - od dnia  podpisania umowy – do dnia 31.12.2010r. 
 
Warunkami udziału w post ępowaniu s ą:  
 Wykonawcą moŜe być osoba fizyczna , osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca 
osobowości prawnej. 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia ( tzw. Konsorcjum). Wykonawcy 
występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy  
UWAGA!  Zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o  
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
 
- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie przepisów art. 24  ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku   ( Dz. 
U. z 2004 r Nr 19,poz. 177ze zm), spełniają wymogi określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r., Nr. 19, poz.177 ze zm.) oraz warunki dodatkowe określone 
w niniejszej specyfikacji. 

- Oferent musi posiadać sprzęt lub mieć zapewniony dostęp do sprzętu niezbędnego do 
wykonania zamówienia 

 
Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium 
 
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 moŜna odebrać równieŜ po złoŜeniu 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 Krystyna Kantorska    tel. 062 7427 – 216 . 
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 
Cena ( koszt )  -  100% 
 
Termin związania z ofertą   -  30 dni 
 
Oferty naleŜy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej: „  remonty cz ąstkowe nawierzchni  
bitumicznych mas ą na zimno na drogach i ulicach powiatowych Powiatu Pleszewskiego”  w 
siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 25.02.2010r do godz. 1000. Otwarcie ofert nastąpi dnia 
25.02.2010r. o godz. 1015 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. 
 

 


