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Stargard Szczeciński dnia 04.09.2015r. 
 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskimzaprasza do złożenia oferty cenowej 
nawykonanie  oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego i 
ulic powiatowych miasta Stargard Szczeciński. 
 
Przedmiot  zamówienia. 

1. Nazwa przedmiotu zamówienia- „Wykonanie  oznakowania poziomego drogi 
powiatowej nr 1740Z Chociwel -Dobrzany - Sucha ń, łączna powierzchnia 
oznakowania poziomego ok. 5100 m 2” . 

2. Określenie przedmiotu zamówienia:  
1) Zamówienie wykonania oznakowania poziomego obejmuje: linie ciągłe lub 

przerywane, pojedyncze lub podwójne, linie zatrzymania przejścia dla pieszych, 
symbole (np. miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych), strzałki, znaki 
uzupełniające  itp.   a w szczególności:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie i zabezpieczenie terenu robót, 
- przygotowanie i dostarczenie materiałów,  
- oczyszczenie podłoża (nawierzchni),  
- przedznakowanie w przypadku wykonywania nowych oznakowań lub starych 

nieczytelnych, 
- naniesienie powłoki znaków nanawierzchnie drogi o kształtach i wymiarach 

zgodnych z obowiązującymi normami,  
- usuwanie istniejącego oznakowania w przypadku konieczności 
- ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót , 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 

2) Materiał do poziomego znakowania dróg: 
- materiał do znakowania cienkowarstwowego – farba rozpuszczalnikowa, 

3) Do wykonywanych robót zastosowanie mają ogólne specyfikacji technicznej (OST) 
D- 07.01.01 dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem 
oznakowani poziomego dróg opracowane przez GDDKiA oraz zapisy zawarte w 
załączniku nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w 
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach. 

3. Orientacyjna wielko ść ilustruj ąca skal ę zamówienia : 
łączna powierzchnia oznakowania poziomego ok. 5100 m 2 

Pozostałe obowi ązki Wykonawcy  -Wykonawca zobowiązany jest  do: 
1) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony 
środowiska, bhp, 

2) właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania placu budowy - zgodnie 
z wymogami Prawa budowlanego; poprzez przedstawienie schematów i opisu 
sposobu wykonywania oznakowania w pasach drogowych przy ciągłym ruchu. 
Roboty prowadzone w centrum miasta i o wzmożonym natężeniu ruchu należy 
przeprowadzić w godzinach popołudniowych lub nocnych. 

3) wykonawca własnym kosztem i staraniem w ramach zamówienia wykona wszystkie 
prace  związane z zabezpieczeniem robót poprzez tymczasową organizację ruchu;  
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4) dokonywania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych zgłoszeń, zajęć, 
wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów, 

5) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji i 
ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

6) bieżące prowadzenie książki obmiaru, 
7) dostarczenie zamawiającemu przed realizacją zadaniado zatwierdzenia kompletu 

wszelkich niezbędnych: atestów, świadectw i certyfikatów  materiałów, które będą 
stosowane przy realizacji zadania, 

8) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania w okresie 
gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek. 

9) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu 
odbioru robót dokumentacji powykonawczej obejmującej: 
a) wykazy ulic z wyspecyfikowaną ilością oznakowania, 
b) wyniki przeprowadzonych pomiarów i badań laboratoryjnych wykonanych na 

koszt wykonawcy robót w zakresie: 
- widzialność w dzień - po 3 miejsca w Stargardzie i na terenie powiatu 
- widzialności w nocy - po 3 miejsca w Stargardzie i na terenie powiatu 
- pomiar grubości warstwy oznakowania - po 3 miejsca w Stargardzie 
  i na terenie powiatu, 
- pomiar czasu schnięcia po 3 miejsca w Stargardzie 
  i na terenie powiatu, 
- pogwarancyjnego badania trwałości po 3 miejsca w Stargardzie 
  i na terenie powiatu, 
 

4. Materiały - Podstawowe wymagania dotyczące materiałów określone są w OST 
D.07.01.01. 
Dokument dopuszczający do stosowania materiałów: 
Każdy materiał używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania dróg musi 
posiadać aprobatę techniczną. 

5. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 
Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od 
zakresu robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, 
zaakceptowanego przez Zamawiającego: 
- szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia 
odpylające) oraz szczotek ręcznych, 
- frezarek, 
- sprężarek, 
- malowarek, 
- sprzętu do badań 

6. Wykonie robót 
Warunki atmosferyczne 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna 
wynosić co najmniej 50 C, a wilgotność względna powietrza powinna być zgodna z 
zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli powyższych warunków podczas 
wykonywania robot: 
Przygotowanie podłoża do wykonania znakowania. Przed wykonaniem znakowania 
poziomego należy oczyścić powierzchnie nawierzchni malowanej z pyłu, kurzu, piasku, 
smarów, olejów i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do 
wykonania oznakowania poziomego musi być czysta i sucha. 
Wykonanie znakowania drogi 
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Wykonanie znakowania drogi materiałami cienkowarstwowymi 
Wykonanie znakowania powinno być zgodne z zaleceniami producenta materiałów, a w 
przypadku ich braku lub niepełnych danych - zgodne z poniższymi wskazaniami. Farbę 
do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania należy wymieszać w czasie 
od 2 do 4 min do uzyskania pełnej jednorodności. Przed lub w czasie napełniania 
zbiornika malowarki zaleca się przecedzić farbę przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosować 
do malowania mechanicznego farby, w której osad na dnie opakowania nie daje sie 
całkowicie wymieszać lub na jej powierzchni znajduje się kożuch. Farbę należy nakładać 
równomierna warstwa o grubości zachowując wymiary i ostrość krawędzi. Grubość 
nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia pomiarowego na 
płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. Ilość farby zużyta w 
czasie prac, określona przez średniezużycie na metr kwadratowy nie może się różnic od 
ilości ustalonej, więcej niż o 20%. Wszystkie większe prace powinny być wykonane przy 
użyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziałem linii i posypywaniem 
kulkami szklanymi z ew. materiałem uszorstniającym. W przypadku mniejszych prac, 
wielkość, wydajność i jakość sprzętu należy dostosować do zakresu i rozmiaru prac. 
Usuwanie oznakowania poziomego 
W przypadku konieczności usunięcia istniejącego oznakowania poziomego, czynność te 
należy wykonać jak najmniej uszkadzając nawierzchnie. 
Zaleca się wykonywać usuwanie oznakowania: 
- cienkowarstwowego, metoda: frezowania, piaskowania, trawienia, wypalania lub 
zamalowania, 
- punktowego, prostymi narzędziami mechanicznymi. 
Środki zastosowane do usunięcia oznakowania nie mogą wpływać ujemnie na 
przyczepność nowego oznakowania do podłoża, na jego szorstkość, trwałość oraz na 
właściwości podłoża. Materiały pozostałe po usunięciu oznakowania należy usunąć z 
drogi tak, aby nie zanieczyszczały środowiska. 

7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni 
naniesionych znaków. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z OST, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
Kontrola jako ści robót b ędzie obejmowa ć w szczególno ści: 
- widzialności w dzień, 
- widzialności w nocy, 
- grubość oznakowania,  
na podstawie przeprowadzonych pomiarów i badań zgodnie z pkt 4 ppkt 9b niniejszego 
zaproszenia. 
Odbiór robót zanikaj ących i ul ęgających zakryciu:  
Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu 
wykonania robót, może być dokonany po: 
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
- przedznakowaniu, 
- usunięciu istniejącego oznakowania poziomego. 
 

10. Wymagany okres gwarancyjny dla oznakowania cienkowa rstwowego  
dla oznakowania cienkowarstwowego: 
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− na odcinkach zamiejskich, z wyłączeniem przejść dla pieszych: minimum 12 miesięcy, 
− na odcinkach przejść przez miejscowości: minimum 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych na odcinkach zamiejskich: minimum 6 miesięcy, 
− na przejściach dla pieszych w miejscowościach: minimum 3 miesiące, 

 
11.       Odbiór pogwarancyjny 

Odbioru pogwarancyjnego należy dokonać po upływie okresu gwarancyjnego na 
podstawie gwarancyjnego badania trwałości wg OST D-07.01.01 

12.       Ustalanie wynagrodzenia : 
Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: wykonanie zadania zgodnie z wyszczególnionym 
zakresem w pkt.2 i pkt 4 niniejszego zaproszenia. 

 

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 

1) Ryczałtową cenę oferty bruttoza 1m2wykonywanych robót, 
2) Wykaz wykonanych robót podobnych do opisanych w zapytaniu, 

3) Podstawowe informacje o oferencie, a w nich m.in.: profil i skala działalności, osiągnięcia itp., 

4) Do oferty cenowej należy dołączyć oświadczenie, że osoba, która będzie kierować 

wykonywanymi robotami posiada właściwe uprawnienia budowlane. 

5) Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione do dokonywania czynności prawnych i 

podejmowania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa. 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY – ustalone będą w bezpośrednich rokowaniach z 

wybranym Wykonawcą 
 
WYBÓR WYKONAWCY.  
Wybór wykonawcy dokonany zostanie na podstawie oceny doświadczenia i kwalifikacji oferenta 

oraz wysokości ceny ofertowej. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia dodatkowych negocjacji z dowolnym 

oferentem. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o nie wybraniu żadnego wykonawcy.  

W niniejszej procedurze ofertowej nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych 

Od decyzji Zamawiającego oferentom nie przysługują środki odwoławcze. 

 

Termin realizacji zadania:najpó źniej do 03pa ździernika 2015r.  

Ofertę w formie pisemnejopatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe naWykonanie  oznakowania 
poziomego drogi powiatowej nr 1740Z Chociwel -Dobrzany – Suchań”  należy złożyć w siedzibie 
Zamawiającego: 
                                           Zarząd Dróg Powiatowych 
                                                ul. Bydgoska 13/15 

73 – 110 Stargard Szczeciński 
 
Termin złożenia oferty; do dnia 10wrze śnia 2015 roku . 

 Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest : 
 Jerzy Harabasz - tel. ( 91) 577 5219,  e-mail harabaszk@zdp.stargard.pl  


