Pabianice, dn. 03.10.2018 r.
Zamawiający: Powiat Pabianicki
ul. Piłsudskiego 2
95-200 Pabianice
DM. 272.53.2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wydział Dróg Starostwa Powiatowego w Pabianicach zaprasza do złożenia oferty na
wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E – ul.
Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów.
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 budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 3313E – ul. Główna
w Dłutowie, gmina Dłutów na odcinku 234,0 m, od skrzyżowania z ul. Wysoką do działki o nr
ewidencyjnym 159. Zakres prac obejmuje przebudowę istniejących zjazdów bramowych oraz
nawiązanie sytuacyjne i wysokościowe projektowanego chodnika do nowo wybudowanych
zjazdów do działki nr 159. Zaprojektowano chodnik szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki.
Od strony jezdni ul. Głównej zastosowano krawężnik betonowy 15x30 na ławie betonowej z
oporem. Chodnik ogrodzono od strony posesji obrzeżami betonowymi 8x30 cm. Na przejściu
dla pieszych zastosowano krawężnik betonowy 15x30 cm, wyniesiony na 2 cm względem
jezdni. Na początku projektowanego odcinka należy wykonać odtworzenie konstrukcji drogi po
wykonaniu krawężnika.
Kolorystycznie chodnik – szary, wjazdy – szary.
Konstrukcja chodnika:
- kostka betonowa prostokątna grubości 8 cm (szara) na podsypce cementowo – piaskowej
1:4
gr. 3cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm
gr. 15cm
Konstrukcja zjazdów:
- kostka betonowa prostokątna grub. 8 cm (szary) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4
gr. 3 cm
- warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm –
gr. 20cm
Konstrukcja odtwarzanej jezdni bitumicznej:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm
gr. 20cm
Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przygotuje i uzgodni projekt czasowej
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót.
Pozostały nadmiar ziemi z korytowania i wszelki materiał rozbiórkowy, Wykonawca
zagospodaruje i potraktuje jako odpady, a także usunie je zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Drewno pozyskane z wycinki drzewa stanowić będzie własność
Wykonawcy. Wartość pozyskanego drewna Wykonawca uwzględni w cenie wykonania
usługi wycinki drzewa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają materiały zgłoszeniowe, projekt
wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Do obowiązków Wykonawcy poza innymi wymienionymi w umowie i dokumentach
towarzyszących umowie oraz wynikających z przepisów prawa, należą
w szczególności:
1)
terminowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy,
2)
prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie
ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa,
3)
poniesienie kosztów przyłączenia oraz dostaw na potrzeby budowy energii
elektrycznej i wody,
4)
poniesienie kosztów ewentualnych wyłączeń linii elektroenergetycznych,
5)
zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem osób nieuprawnionych,
6)
urządzenie, ogrodzenie i organizacja terenu robót oraz koordynowanie robót,
7)
utrzymanie terenu robót i terenu przyległego do terenu robót, w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych, przestrzeganie przepisów prawa o ruchu
drogowym, zapewnienie przez czas realizacji robót właściwej organizacji ruchu
drogowego na podstawie przygotowanego i uzgodnionego przez Wykonawcę
projektu czasowej zmiany organizacji ruchu,
8)
przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót
przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,
9)
wykonywanie wszystkich obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie
wykonywania robót, wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
10) składowanie wszelkich urządzeń, maszyn, zbędnych materiałów, odpadów, śmieci
poza terenem budowy i terenem przyległym,
11) umożliwienie wstępu na teren robót pracownikom organów nadzoru budowlanego,
do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz
udzielenie im informacji wymaganych tą ustawą,
12) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych
robót, ich części, urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących
lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek
maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego
w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych,
13) zabezpieczenie materiałów, środków produkcji, urządzeń i maszyn, potencjału
ludzkiego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także
zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu maszyn i urządzeń
potrzebnych do wykonywania robót,
14) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim)
wyposażonego w wymagany sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia
niezbędne do nieprzerwanej realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami
bhp i ppoż.,
15) zgłaszanie Zamawiającemu propozycji zmian na etapie realizacji robót
nie powodujących wydłużenia czasu trwania robót ani zwiększenia
wynagrodzenia. Zamawiający dokonuje aprobaty zgłoszonych zmian,
16) przedkładanie na żądanie Zamawiającego oraz innych osób wskazanych
przez Zamawiającego poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP osób
realizujących przedmiot niniejszej umowy po stronie Wykonawcy,
17) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych,
18) używanie do realizacji robót materiałów zgodnie ze Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik do SIWZ,
19) przedstawianie Zamawiającemu, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem
materiałów
odpowiednich
dokumentów
potwierdzających
ich
jakość

20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)

i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na znak
bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów,
świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów,
deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte
wykonanie robót,
przeprowadzenie na swój koszt na żądanie Zamawiającego i w miejscu
przez niego wskazanym, wszelkich badań jakościowych w odniesieniu
do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyz,
prób lub sprawdzeń,
przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu całości robót certyfikatów, deklaracji
zgodności, atestów na wbudowane materiały, protokołu odbioru końcowego,
protokołów prób i regulacji i innych dokumentów wskazanych przez
Zamawiającego, a niezbędnych w szczególności do oceny prawidłowości
wykonanych robót,
przekazanie Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy polisy
potwierdzającej ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych (ubezpieczenie
budowy od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych i następstw
nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją robót),
uzyskanie przed rozpoczęciem robót wszystkich niezbędnych dokumentów,
w szczególności zezwoleń, pozwoleń, opinii, uzgodnień, a dotyczących zajęcia
terenu, przyłączenia do instalacji oraz urządzeń, a także zapewnienie
wymaganych przepisami prawa (branżowymi) nadzorów technicznych,
opracowanie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robót oraz przekazanie
ich Zamawiającemu,
zgłaszanie gotowości do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu
natychmiast po ich zakończeniu pod rygorem odkrycia i ujawnienia tych robót
na koszt Wykonawcy, oraz odbioru końcowego w dniu zakończenia robót
potwierdzonego przez Wykonawcę i Zamawiającego wpisem do dziennika
budowy,
zapewnienie obsługi laboratoryjnej i wykonanie badań zgodnie z dokumentacją
projektową, obowiązującymi normami oraz zleconych przez Zamawiającego.
Kopie raportów badań z orzeczeniem, Wykonawca będzie przekazywał
Zamawiającemu. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty
zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne wyniki badań będą stanowiły załączniki do odbioru robót,
wykonanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii
wykonania robót, oraz wynikających z dostępu do miejsca robót, w tym
zabezpieczenia infrastruktury na czas prowadzenia robót oraz okolicznych
budynków i innych obiektów budowlanych zlokalizowanych w okolicy budowy,
przed rozpoczęciem robót wykonanie dokumentacji fotograficznej terenu objętego
robotami, a także dróg przeznaczonych pod objazdy, która będzie służyć w celach
poglądowych oraz w rozstrzygnięciu ewentualnych sporów z osobami trzecimi.
Wykonawca dokona uzgodnienia z zarządcami wykorzystywanych dróg,
którego treścią będzie ustalenie warunków korzystania z tych dróg,
usunięcie we własnym zakresie wszelkich nieprzewidzianych w projekcie kolizji
i przeszkód, na które Wykonawca ewentualnie natrafi w trakcie wykonywania robót
po ich zidentyfikowaniu. Kolizje i przeszkody Wykonawca ma obowiązek zgłosić
Zamawiającemu, przedstawiając sposób ich usunięcia,
Strony postanawiają, że pozostały nadmiar ziemi z korytowania i wszelki materiał
rozbiórkowy, Wykonawca zagospodaruje i potraktuje jako odpady, a także usunie
je zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków
nałożonych na niego w umowie, w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną

odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec
Zamawiającego oraz osób trzecich,
32) Od chwili protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu robót do chwili
protokolarnego odbioru robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób
trzecich oraz Zamawiającego za wszelkie szkody powstałe na tym terenie i w
przedmiocie umowy.
4. Termin wykonania zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu
zamówienia w terminie nie dłuższym niż do dnia 14.12.2018r.
5. Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch (2) robót budowlanych
polegających na remoncie, budowie lub przebudowie chodników lub innych
nawierzchni z kostki, o wartości robót nie mniejszej niż 40.000,00 zł (słownie złotych:
czterdzieści tysięcy 00/100) brutto. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, potwierdzające należyte i terminowe wykonanie
robót. Niespełnienie w/w warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.
6. 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.
d) Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawia w formularzu
oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Cena oferty musi zawierać
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z materiałów
zgłoszeniowych, planów i rysunków, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz przedmiaru robót, a także koszty wszystkich robót, bez których
realizacja zamówienia byłaby niemożliwa, a w szczególności koszty
zagospodarowania i dozoru zaplecza i placu budowy, doprowadzenia i ponoszenia
opłat z tytułu zużycia wody i energii, koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na
wejście w teren, koszty opracowania i wdrożenia czasowej organizacji ruchu, koszty
związane z opłatą za zrzut wody z odwodnieniem wykopów, koszty obsługi geodezyjnej
i inwentaryzacji powykonawczej robót, koszty badania stopnia zagęszczenia wykopów,
koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać
w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym – z ruchem pojazdów
mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.
e) 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. Do oferty należy
dołączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego do niniejszego
zapytania kosztorysu,
f) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe na podstawie
kosztorysu powykonawczego, które stanowić będzie iloczyn ilości wykonanych robót
ustalonych na podstawie obmiarów oraz cen jednostkowych określonych

przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może
przekroczyć kwoty brutto podanej w ofercie.
7. Wymagana gwarancja: 60 m-cy.
8. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
a) Ofertę należy sporządzić według formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszego zapytania oraz załączyć dokumenty wymagane w pkt 6 niniejszego zapytania
ofertowego.
b) Wraz z ofertą należy złożyć potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną
stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego (dotyczy osób fizycznych).
c) Ofertę należy złożyć do dnia 12.10.2018 r. do godz. 11.00 z dopiskiem: „Oferta na Budowa
chodnika w drodze powiatowej nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie, Gmina Dłutów ”
osobiście w siedzibie Zamawiającego: Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 2, 95-200
Pabianice, Bud. B-2 – Wydział Dróg i Mostów.
d) Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert.
e) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi telefonicznie
wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach
postępowania.
f) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą,
o terminie i miejscu podpisania Umowy.
g) 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
Załącznik: 2) Klauzula informacyjna
Załącznik: 3) Materiały zgłoszeniowe (wraz z projektem)
Załącznik: 4) Kosztorys ofertowy
Załącznik: 5) STWiOR
Załącznik: 6) Projekt Wykonawczy

ZATWIERZDZIŁ:
/-/ Jolanta Nowicka

