Pabianice, dn. 26.02.2018 r.
Zamawiający: Powiat Pabianicki
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice

DM. 272.17.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na
wykonanie zadania pn. Remont cząstkowy dróg powiatowych.
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Uchwałą
Zarządu Powiatu Pabianickiego w sprawie realizacji wydatków o wartości szacunkowej nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie
remontów cząstkowych dróg powiatowych o nawierzchniach bitumicznych masą
bitumiczną, w okresie trwania umowy. Szacunkowy zakres prac: 1400 m2. W celu ustalenia
zakresu rzeczowego i ilościowego robót oraz terminów ich wykonania Zamawiający wraz
z osobą pełniącą funkcję kierownika robót u Wykonawcy dokonywać będą objazdu dróg
powiatowych pod kątem ustalenia kolejności przeprowadzenia remontów cząstkowych na
drogach. Z powyższych objazdów każdorazowo będzie sporządzana notatka służbowa
wraz ze wstępnym przedmiarem robót dla poszczególnych, wytypowanych dróg do
przeprowadzenia remontu. Termin wykonania remontu planowego, wynikającego z notatki
służbowej: nie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia sporządzenia notatki
służbowej. W przypadkach powstania nagłego ubytku zagrażającego bezpieczeństwu
ruchu drogowego, Zamawiający zgłosi telefonicznie konieczność wykonania robót. Czas,
w którym Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do wykonania remontu, liczony od
momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, w przypadkach nagłych wynosił będzie do 24
godzin, w przypadkach pozostałych do 5 dni kalendarzowych od momentu zgłoszenia.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z uzgodnionym
zakresem robót, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami technicznymi i
technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa ppoż. i bhp, przepisami
prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi oraz dotyczącymi ochrony środowiska.
Wykonane roboty będą rozliczane na podstawie ceny jednostkowej określonej w ofercie.
Wykonawca zobowiązany jest dokonać oględzin dróg powiatowych, dla powzięcia
niezbędnych wiadomości, że ich położenie, dojazd, panujące na nich warunki, umożliwiają
rozpoczęcie i zakończenie robót, zgodnie z terminami określonymi w niniejszym zapytaniu.
Zamawiający wymaga, aby prowadzone prace były zabezpieczone i oznakowane zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez policję i zarządcę ruchu, za
który Zamawiający nie przewiduje dodatkowej zapłaty.
3. Termin wykonania zamówienia: w okresie od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2018r.
4. Kryteria stosowane przy wyborze najkorzystniejszej oferty:
a) Oferty będą ocenianie na podstawie kryterium – cena (waga kryterium – 100%).
b) Ocena punktowa zostanie obliczona według wzoru:

Cena oferowana minimalna
Cena oferty =

x 100 pkt x 100 %
Cena badanej oferty

c) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu oferty
stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena powinna obejmować wszystkie koszty
związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, w szczególności koszt
wykonania robót towarzyszących np. wycięcie, wywóz destruktu asfaltowego, koszt
materiałów wykorzystanych przez Wykonawcę do wykonania remontu itp. Nie dopuszcza się
możliwości wzrostu cen jednostkowych podanych w ofercie cenowej. Zamawiający ma prawo
ograniczyć zlecenie remontów cząstkowych masą bitumiczną, ustaloną szacunkowo w ilości
1400 m2 w przypadku braku konieczności dokonywania napraw, a Wykonawca nie może
żądać zlecenia całości przedmiotu zamówienia i nie będzie zgłaszał roszczeń z tego tytułu.
Wynagrodzenie przysługiwać będzie tylko za faktycznie wykonane i odebrane roboty,
skalkulowane według stawki jednostkowej określonej w ofercie. Wykonawca musi w ceny
jednostkowe wkalkulować różne grubości ubytków w drogach asfaltowych.
Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie z
dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Stawka VAT musi być określona zgodnie z ustawą z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
6. Wykonawca ma obowiązek ubezpieczenia:
a) robót objętych przedmiotem zamówienia,
b) swoich pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków,
c) wszelkiego sprzętu budowlanego, środków transportu i innego sprzętu
zgromadzonego na terenie budowy przez Wykonawcę, niezbędnego do wykonywania
robót objętych zamówieniem.
Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć się z tytułu szkód, które mogą zaistnieć, w związku
ze zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej, a także za szkody wobec osób trzecich.
Wykonawca okaże polisy powyższych ubezpieczeń w terminie 3 dni od podpisania umowy
oraz na każde żądanie Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby roboty będące przedmiotem zamówienia były wykonane
przez Wykonawcę osobiście.
Destrukt bitumiczny stanowić będzie własność Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy
miejsca składowania destruktu.
Wymagana gwarancja: 12 m-cy.
7. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
a) Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego zapytania,
b) Ofertę należy złożyć do dnia 05.03.2018 r. do godz. 11.00 z dopiskiem: „Oferta na
wykonanie robót: Remonty cząstkowe dróg powiatowych” osobiście w siedzibie
Zamawiającego: Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 2, 95-200 Pabianice, Bud. B-2 –
Wydział Dróg i Mostów, lub za pośrednictwem faksu pod numerem 42 215 91 66 lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres amalecka@powiat.pabianice.pl
c) Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert.
d) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi telefonicznie
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach
postępowania.
e) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
o terminie i miejscu podpisania Umowy.

f) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i ocen.
8. Informacje dodatkowe:
a) W sprawach związanych z zapytaniem ofertowym dopuszcza się porozumiewanie drogą:
pisemną, telefoniczną lub faxem – nr (42) 215 91 66. Osobą uprawnioną do kontaktowania
się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia jest:
Pani Jolanta Nowicka tel. 42 225 40 48.
b) Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
c) Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych.
d) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji
z Oferentami w przypadku, gdy zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaką
Zamawiający może przeznaczyć na realizację niniejszego Zamówienia.

Załącznik : 1) Formularz ofertowy
ZATWIERZDZIŁ:

/-/ Jolanta Nowicka

