
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

Opis przedmiotu zamówienia 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa drogi powiatowej nr 1793Z ulicy 

Dworskiej w Chociwlu”  
 
Kod CPV –45233222-1 - roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 

       45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg 
 
2. Termin realizacji zamówienia : 
rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy 
zakończenie – 40 dni od dnia podpisania umowy. 
 
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 
- wykonanie jezdni na odcinku od hm. 0 + 10,8 do hm. 1 + 47,5 na projektowanym przebiegu  
 
4. Zakres robót ujętych w zamówieniu obejmuje: 
- wykonanie pomiarów geodezyjnych  
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej    
- opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robót,  
- wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót; w tym oznakowanie  

i utrzymanie oznakowania oraz zabezpieczenia robót w trakcie trwania organizacji ruchu,  
- wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z dokumentacji 

projektowej w zakresie adekwatnym do danego asortymentu robót 
- wykonanie badań i sprawdzeń, w tym laboratoryjnych wynikających ze szczegółowych 

specyfikacji technicznych 
- pozyskanie i transport materiałów 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 ziemi,    
 
Zamawiający przy określaniu przedmiotu zamówienia dokonał niżej wymienionych zmian  
i uszczegółowień do rozwiązań ujętych w projekcie wykonawczym:  
- zakres zadania obejmuje jezdnię ( wraz z krawężnikami i poszerzeniem ) na odcinku od hm. 
0 + 10,8 do hm. 1 + 47,5 na projektowanym przebiegu. 
- 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 
- destrukt pochodzący z frezowania nawierzchni bitumicznej stanowi własność Inwestora, 
destrukt należy spryzmować na miejscu budowy  
- gruz pochodzący z rozbiórki Wykonawca winien zagospodarować we własnym zakresie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami  
- istniejący opornik kamienny został przewidziany przez Zamawiającego do ponownego 
wbudowania. 
 
5.    Opis kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 



Wybór  Wykonawcy  nastąpi  w  oparciu  o  poniższe  kryteria:  
a)   cena                                            -  100% 
 
Przy kryterium „cena”, ka żda ze złożonych ofert będzie podlegać ocenie wg 
następującego wzoru: 

    CN 

       XC  =  --------   x     100 pkt   x   waga kryterium (100%) 
                                              CR 

   
XC - ilość punktów za rozpatrywaną cenę 
CN - cena najkorzystniejsza wyrażona w zł brutto 
CR - cena rozpatrywana wyrażona w zł  brutto 
 waga  dla ceny  –  100%    
 
6. Miejsce i termin składania ofert. 
 
1. Składanie ofert: 

1) Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie   Zamawiającego tj.  w   Zarządzie   Dróg  
Powiatowych w  Stargardzie   ul.  Bydgoska  13/15 w pokoju  nr  3 do  dnia   
22 sierpnia 2016 roku do godz. 1400. 

 


