
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

ZDP – 343-11/10
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:
„ remont nawierzchni drogi 4339P Tursko – Jedlec - Gołuchów”

CPV  45.23.31.42-6  - prace dotyczące naprawy dróg 
         45.23.32.22-1 – prace dotyczące nawierzchni chodnikowych

Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w 
dniu  05. 08. 2010r i zarejestrowane pod numerem  239108 - 2010

Opis przedmiotu i zakres rzeczowy
Przedmiotem niniejszego  zamówienia  jest  remont  nawierzchni  drogi  nr  4339P Tursko –  Jedlec – 
Gołuchów.  Przewiduje  się  remont  istniejącej  drogi  w  granicach  istniejącego  pasa  drogowego  na 
wybranych odcinkach – podzielony na cztery części

- remont nawierzchni drogi w m. Tursko od skrzyżowania z drogą 4342P – dł. 570 mb
a) wykonanie warstwy wyrównawczej
b) wykonanie warstwy ścieralnej
c) wykonanie poboczy gruntowych
- remont nawierzchni drogi w okolicach mostu na rzece Ciemna – dł. 555 mb
a) wykonanie warstwy wyrównawczej
b) zamontowanie dylatacji mostowych
c) wykonanie warstwy ścieralnej
d) wykonanie poboczy gruntowych
- remont nawierzchni drogi w m. Jedlec – dł. 1200 mb
a) wykonanie warstwy wyrównawczej
b) wykonanie warstwy ścieralnej
c) wykonanie poboczy gruntowych
- wykonanie nawierzchni chodnika w m. Gołuchów – dł. 130 mb
a) ustawienie krawężnika i obrzeża
b) wykonanie konstrukcji chodnika i wjazdów 
c) wykonanie poboczy gruntowych

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie technicznym załączonym do SIWZ. 
Zamawiający nie  dopuszcza składania  ofert częściowych .
Zamawiający nie dopuszcza  składania  ofert wariantowych

Termin wykonania zamówienia  - od dnia  podpisania umowy – do dnia 15.10.2010r.

Warunkami udziału w postępowaniu są: 

mailto:zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl
http://www.zdp-pleszew.com.pl/


1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a). Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy    prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania.

b). Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. 

     W zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawca musi wykazać się realizacją w ciągu   ostatnich 5 lat co najmniej 2 

zamówieniami odpowiadającymi swoim rodzajem i  wartością   robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, a jeżeli 

okres  prowadzenia działalności jest  krótszy – w tym  okresie.

    Za robotę budowlaną  o podobnym zakresie i wartości zamawiający uzna budowę, przebudowę  

    lub rozbudowę drogi o wartości minimum  300 000,00 zł

c). Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  

     zamówienia: 

     W zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia wykonawca musi wykazać się dysponowaniem min. 1 osobą 

pełniącą funkcję kierownika budowy  posiadającą uprawnienia   budowlane, o których mowa w  ustawie z  dnia 7 lipca 

1994r Prawo budowlane (t.j. Dz.U z  2006r nr 156, poz.1118 ze zm ) do kierowania robotami budowlanymi  bez 

ograniczeń w  specjalności drogowej , która  pełniła   funkcję kierownika budowy przy min. 2 robotach   budowlanych 

polegających na  budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg, o wartości    minimum 300 000,00 złotych brutto każda.

d). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
     Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie    prowadzonej działalności 

e). Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie   art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Zamawiający  żąda wniesienia wadium w kwocie  5 000,00 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: „  remont nawierzchni drogi 4339P 
Tursko – Jedlec - Gołuchów”    w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 19.08.2010 r do godz. 
1000. Otwarcie ofert nastąpi dnia  19.08.2010r. 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.
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