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 Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim z siedzibą przy ulicy Bydgoskiej 
13/15 zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację zadania pt. „Naprawa przepustu w 
ciągu drogi powiatowej numer 1789Z  w km. 3 + 286,0  m. Trzebień gmina Dolice” 

 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje - wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych  
w zakresie wskazanym w projekcie wykonawczym na odcinku drogi powiatowej  
nr 1789Z, tj. rozbiórka i ponowne ułożenie jezdni o nawierzchni z kamienia polnego 
nieobrobionego tzw. „kocie łby” na odcinku o długości 10,0 m i szerokości 3,0 m wraz z 
rozbiórką przepustu sklepionego ceglano – kamiennego i wykonaniu przepustu z rury PEHD o 
średnicy nominalnej DN 800 mm i długości 8,0 m na działce nr 34 obręb Trzebień, gmina Dolice 

Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje: 
- opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robót,  
- 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,  
- 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. 
 
Zamawiający przy określaniu przedmiotu zamówienia dokonał doprecyzowania zapisów do 
rozwiązań ujętych w projekcie wykonawczym:  
 
- urobek pochodzący w wykonania robót ziemnych nie nadający się do wbudowania lub też 
stanowiący nadmiar Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
- gruz pochodzący z rozbiórki Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami  
- drewno i pozostałości po wycince krzewów Wykonawca winien zagospodarować we własnym 
zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami 



- przewód przepustu tj. rura z tworzywa PEHD DN 800 mm jest w posiadaniu Inwestora i 
zostanie przekazany Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy. Rura  z tworzywa PEHD 
DN 800 mm  jest składowana na placu zlokalizowanym w miejscowości Chociwel, wykonawca 
sam sobie zapewni załadunek , rozładunek i transport z miejsca składowania na plac budowy.   
 
Termin złożenia oferty – do dnia 10 września 2015 r. do  godziny 1000 
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 załącznika nr 1  
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 naprawy przepustu w ciągu drogi 
powiatowej numer 1789Z  w km. 3 + 286,0  m. Trzebień gmina Dolice, nie otwierać przed 1015 
dnia 10.09.2015 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 października 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 1 

2. instrukcja obliczania ceny zał. nr 2 

3. wzór umowy 

4. projekt wykonawczy 

5. specyfikacje techniczne 

 

 
 
 


