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ZDP.TD.2220.26.2015.TM 

wg. rozdzielnika 

 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 13/15 

zaprasza Państwa do złożenia ofert na budowę chodników w ciągach dróg powiatowych na 

terenie powiatu stargardzkiego na niżej wymienione zadania inwestycyjne: 

Zadanie numer 1 pt. Przebudowa drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel - Dobrzany - Suchań. 

Budowa chodnika w miejscowości Szadzko”.  

 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje - wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych  

w zakresie wskazanym w projekcie budowlano-wykonawczym na odcinku drogi powiatowej  

nr 1740Z w miejscowości Szadzko na długości 177,24 m., do wykonania jest chodnik ze 

zjazdami do przyległych posesji na odcinku od działki 226 do działki 113/4 na działce 113/3 

obręb Szadzko, gmina Dobrzany. 

 

Zadanie numer 2 pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722Z Chlebowo - Bobrowniki. Budowa 

chodnika w miejscowości Chlebowo”. 

 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje - wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych  

w zakresie wskazanym w projekcie budowlanym i wykonawczym na odcinku drogi powiatowej 

nr 1722Z w miejscowości Chlebowo na długości 166 m. Przedmiotowe zadanie stanowi 

kontynuację chodnika wykonanego w 2014 r., do wykonania jest chodnik ze zjazdami do 

przyległych posesji na odcinku od chodnika przy posesji (działka 20/14) do mostu nad rzeką 

Krąpiel w kierunku Rosowa.  

 

Zadanie numer 3 pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1726Z od drogi wojewódzkiej nr 106 - 

Grabowo – Kiczarowo – Ulikowo – Pęzino – Brudzewice – Słodkówko – skrzyżowanie  

z dr nr 10. Wykonanie nowej nawierzchni chodnika w miejscowości Brudzewice”. 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje - wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych  

w zakresie wskazanym w projekcie budowlanym i wykonawczym na odcinku drogi powiatowej 

nr 1726Z w miejscowości Brudzewice od istniejącego chodnika przy posesji nr 75 do posesji  

nr 67 długości łącznej 288  m. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert  częściowych na każde zadanie stanowiące przedmiot 

zamówienia 

 

Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje: 

- opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robót,  

w tym organizacji ruchu na objazdach 

- oznakowanie i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania 

organizacji ruchu 



- wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z projektu 

wykonawczego, opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie adekwatnym do danego asortymentu 

robót 

- wykonanie robót tymczasowych i zabezpieczających teren budowy.   

- wykonanie pomiarów geodezyjnych  

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 

- wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych wynikających ze szczegółowych 

specyfikacji technicznych 

- zakup lub pozyskanie materiałów i ich transport na miejsce budowy 

- pozyskanie i transport sprzętu oraz niezbędnych urządzeń na miejsce budowy oraz po 

wykonaniu robót z miejsca na plac 

- zagospodarowanie we własnym zakresie lub też utylizacja powstałego w wyniku 

prowadzonych robót gruzu, odpadów, urobku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Termin złożenia oferty – do dnia 22 maja 2015 r. do  godziny 14
00

 

Miejsce złożenia oferty – siedziba Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73 – 110 

Stargard Szczeciński pok. nr 3. 

Forma złożenia oferty – pisemnie na formularzu stanowiącym załącznik 1A do niniejszego 

zaproszenia. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie 

z tym, że zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana na Zamawiającego i zawierać 

oznaczenie „Oferta na wykonanie budowy chodnika na zadanie nr  …………… pt. 

……………………………………. , nie otwierać przed 14
00

 dnia 22.05.2015 r.”. Koperta 

wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było ja 

odesłać w przypadku wpłynięcia jej po terminie lub wcześniejszym wycofaniu oferty przez 

Wykonawcę. 

 

Termin realizacji zamówienia: 

– rozpoczęcie niezwłocznie po podpisaniu umowy  

–  zakończenie do 30 sierpnia 2015 r.  

 

Kryterium wyboru oferty -  100 % cena.  

 

W przypadku pytań do zaproszenia osoba do kontaktu Pan Wiesław Bączkowski - Kierownik 

Sekcji Technicznej tel. 91 577-52-19 w. 37 

 

Załączniki: 

1. formularz ofertowy załącznik 1A 

2. kosztorysy ofertowe na każde zadanie zał. nr 1 

3. przedmiar robót na każde zadanie zał. nr 2 

4. instrukcja obliczania ceny zał. nr 3 

5. wzór umowy 

6. projekty budowlano - wykonawcze 

7. specyfikacje techniczne 

 

 

 

 


