Warunki do zapytania ofertowego
Informacja ogólna
Z uwagi na szacunkową wartość przedmiotu zamówienia, Zamawiający przy udzielaniu zamówienia
nie stosuje przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
I. Przedmiot zamówienia
A. Opis przedmiotu zamówienia.
Zadanie : „ Naprawy nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie miasta Stargard”
Kod CPV – 45233142-6 roboty w zakresie naprawy dróg
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych
Adres zamawiającego : ul. Bydgoska 13/15

73 – 110 Stargard

Ustalenia zawarte w niniejszym zapytaniu dotyczą prowadzenia robót związanych z likwidacją wyrw
i wyboi w nawierzchniach bitumicznych wykonywanych mieszanką mineralno – asfaltową,
wytwarzaną w wytwórni mas bitumicznych i wbudowywaną na gorąco które obejmują: naprawę
wybojów i ubytków oraz obłamanych krawędzi. W zakresie robót przewiduje się:
- wbudowanie mieszanki mineralno – asfaltowej AC11S 50/70 dla KR 3 w ciągu ulic
powiatowych na terenie Stargardu
- oczyszczenie i skropienie istniejących warstw konstrukcyjnych z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie oraz z betonu asfaltowego pod nawierzchnię z mas mineralnych bitumicznych
w ciągu ulic powiatowych w mieście Stargard.
oraz prace związane z
 wykonanie pomiarów
 opracowanie i uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robót,
 wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót
 wykonanie robót budowlanych i towarzyszących w zakresie wynikającym z SST dla 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
Wymienione powyższe prace należy przeprowadzić zgodnie z SST stanowiącymi załącznik nr 5 do
zapytania ofertowego.
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B.

Termin wykonania zamówienia

1. Rozpoczęcie - niezwłocznie po podpisaniu umowy,
2. Zakończenie - do 20 grudnia 2018 r.
C. Warunki dopuszczające do złożenia oferty.
Warunkiem niezbędnym, jaki należy spełnić aby móc złożyć ofertę która zostanie rozpatrzona jest
wykazanie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia
warunku posiadania wiedzy i doświadczenia nastąpi poprzez sprawdzenie czy w dołączonych do
oferty dokumentach wykonawca wykazał, że wykonał co najmniej jedno zadanie polegające na
wykonaniu w ciągu dróg publicznych nowej nawierzchni jezdni bądź remoncie istniejącej
nawierzchni jezdni poprzez uzupełnienie ubytków masą bitumiczną na gorąco na łącznej powierzchni
400 m2 ( za drogi publiczne należy rozumieć drogi publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o
drogach publicznych ) wraz z potwierdzeniem, że usługi zostały wykonane należycie i w terminie.
D. Pozostałe dokumenty wymagane wraz z ofertą
1. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1;
2. Wypełniony kosztorys ofertowy – załącznik nr 2
2. Oceny spełnienia warunków stawianych Wykonawcom dokona Zamawiający,
w oparciu o dokumenty złożone wraz z ofertą. Zamawiający będzie posługiwał się formułą spełnia/nie spełnia.

II

Instrukcja dotycząca sporządzenia oferty

A. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę winny być sporządzone w języku polskim, na maszynie do
pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem.
2. Wszystkie ceny jednostkowe, kwoty i sumy ujęte w ofercie powinny być wyrażone w złotych
polskich. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.
Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (xx złotych yy groszy).
3. Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron
rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty (czyste strony mogą
nie być numerowane).
4. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym zapytaniu tylko jedną ofertę, w której
musi być zaoferowana tylko jedna cena pod rygorem odrzucenia oferty. Oferty składane są w
jednym egzemplarzu.
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5. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami zapytania. Koszt
sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
6. Osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub
posiadające pełnomocnictwo muszą złożyć podpisy na:
- wszystkich stronach oferty;
- załącznikach;
- oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.
7. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność
z oryginałem” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo w formie oryginału albo jego kopii – poświadczonych notarialnie, określające
jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do udzielenia pełnomocnictwa.
B. Opakowanie i oznakowanie ofert.
Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zabezpieczonych kopertach. Koperta winna być
adresowana na Zamawiającego na adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard i oznakowana
następująco:
„Oferta na wykonanie zadania pn. „Naprawy nawierzchni jezdni dróg powiatowych na terenie
miasta Stargard”

III Instrukcja dla wykonawców
A. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert.
Wybór Wykonawcy nastąpi w oparciu o kryterium ceny. Za najkorzystniejszą ofertą uznana
będzie oferta złożona z najniższą ceną.
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej ze względu na to, ze zostały złożone oferty
o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym prze Zamawiającego ofert dodatkowych.
B. 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 ( sekretariat ) do dnia
06 kwietnia 2018 roku do godz. 1000.
2) Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
3) Na prośbę Wykonawcy wydawane jest pisemne potwierdzenie złożenia oferty.
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C . Osoby uprawnione do kontaktu z wykonawcami.
Kierownik Sekcji Drogowej – Jerzy Harabasz tel. 91 577-52-19 wewn.33
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