Kowalewo Pomorskie, 07.04.2015 roku
GKiM.271.7.2015
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1 , 87-410 Kowalewo Pomorskie
tel.: (56) 684 10 24, fax: (56) 684 10 71
www.kowalewopomorskie.pl

Zapytanie ofertowe
na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie
1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
www.kowalewopomorskie.pl
e-mail: um.kowalewo@wp.pl , urzad@kowalewopomorskie.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 700 – 1500
tel.: (56) 684 10 24, (56) 684 16 67, (56) 684 15 79
fax: (56) 684 10 71
2. Tryb zamówienia
Wartość zamówienia zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) nie przekracza
równowartości kwoty 30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania
ofertowego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia zasad udzielania zamówień, których wartość
nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 30 000 euro (z późn. zm.).
3. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN
na powierzchni ok. 200 m2 o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:
a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę,
c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
d) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w
zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej
mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
2) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN
na powierzchni ok. 100 m2 o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:
a) oczyszczenie uszkodzonych miejsc,
b) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
c) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach w
zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej
mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
d) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym przy użyciu
grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 1.000 m 2 o średniej
głębokości wybojów do 4 cm, w tym:
a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb
technologicznych,
d) posypanie suchym grysem,
e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
4) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym, likwidacja
spęknięć i rakowin przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni
ok. 1.000 m2, w tym:
a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb
technologicznych,
d) posypanie suchym grysem,
e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
Podane wyżej w pkt 3 ppkt 1, 2, 3 i 4 powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi i mogą
ulec zmianie na podstawie obmiarów i ilości zużytej masy w trakcie wykonywania robót.
5) Regulacja wysokości urządzeń uzbrojenia podziemnego (zawory wodociągowe i gazowe,
hydranty, studnie kanalizacyjne i kratki uliczne znajdujące się na remontowanej powierzchni).
6) Dostawa materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania prac wymienionych w pkt 1 – 5.
7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.
Wspólny Słownik Zamówień:
45233140-2 – roboty drogowe
45233142-6 – roboty w zakresie naprawy dróg
45233220-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233252-0 – roboty w zakresie nawierzchni ulic
4. Termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2015 roku z tym,
że termin realizacji poszczególnych zadań ustala się następująco:
• I tura – w terminie do dnia 15 maja 2015 roku,
• realizacja pozostałych zadań – w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego zlecenia.
Dopuszcza się zmianę terminu wykonania robót w przypadku niekorzystnych warunków
atmosferycznych.
5. Osoby upoważnione do kontaktów ze strony Zamawiającego:
•
Małgorzata Wegner – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Urzędzie Miejskim, tel.: (56) 684 15 79 wew. 66,
•
Paulina Wiśniewska – pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Urzędzie Miejskim, tel.: (56) 684 15 79 wew. 57.
6. Kryteria oceny oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie:
cena oferty – 100 %

7. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów
cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj.
do dnia 17.04.2015 roku do godz. 1030 ” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego
w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 1 do dnia 17.04.2015 roku do godz. 1000.
Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana:
Gmina Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
oraz powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy.
Zamawiający powiadomi w formie pisemnej o wyborze najkorzystniejszej oferty.
8. Dokumenty, jakie należy złożyć:
1) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego,
2) Arkusz wyceny, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

P. Wiśniewska

Z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni
bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kowalewo Pomorskie

WYKONAWCA
Adres
NIP
Regon
Numer tel./fax
e – mail
CENA OFERTOWA NETTO:
- cyfrowo
- słownie
% PODATKU VAT
(obowiązujący w dniu otwarcia ofert)

kwota podatku
CENA OFERTOWA BRUTTO:
- cyfrowo
- słownie
Termin realizacji zamówienia

od dnia zawarcia umowy do 31.12.2015 roku

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

...................................................
data

......................................................
podpis

Załącznik nr 2

Arkusz wyceny robót na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych
na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie

Lp.

Wyszczególnienie prac

Ceny jednostkowe
brutto będące
podstawą wyceny

Ilość jednostek
będących
podstawą do
obliczenia
ceny oferty

Wartość brutto
(3 x 4)

1.

2.

3.

4.

5.

….................. zł/m²

200 m²

….................... zł

….................. zł/m²

100 m²

….................... zł

….................. zł/m²

1.000 m²

….................... zł

….................. zł/m²

1.000 m²

….................... zł

5 szt.

….................... zł

5 szt.

….................... zł

1. Remont cząstkowy masą
mineralno – bitumiczną,
zgodnie z § 2 pkt 1 umowy
2. Remont cząstkowy masą
mineralno – bitumiczną,
zgodnie z § 2 pkt 2 umowy
3. Remont cząstkowy remonterem
ciśnieniowym przy użyciu
grysów kamiennych i emulsji
asfaltowej, zgodnie z § 2 pkt 3
umowy
4. Remont cząstkowy remonterem
ciśnieniowym, likwidacja
spęknięć i rakowin przy użyciu
grysów kamiennych i emulsji
asfaltowej, zgodnie z § 2 pkt 4
umowy

5. Regulacja studni kanalizacyjnych
i kratek ulicznych
….................. zł/m²
6. Regulacja zaworów
wodociągowych i gazowych oraz ….................. zł/m²
hydrantów
Cena oferty brutto

….................... zł

Uwagi:
1. W arkuszu należy podać ceny jednostkowe brutto.
2. Podane w tabeli wielkości są wielkościami szacunkowymi przyjętymi jedynie do wyceny
wartości oferty.

Załącznik nr 3

U M O W A nr GKiM.272.7.2015 (projekt)

zawarta w dniu ........ kwietnia 2015 roku,
pomiędzy:
Gminą Kowalewo Pomorskie z siedzibą w Kowalewie Pomorskim przy Placu Wolności 1
reprezentowaną przez Burmistrza Miasta – Andrzeja Grabowskiego,
zwaną dalej "Zamawiającym", NIP: 5030022196
a
…………………………………………………………………….....................................................
reprezentowanym przez
…........................................................................................................................................................,
zwanym dalej "Wykonawcą", NIP: …..............................................................................................
§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg
gminnych na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.
§2
Zakres zadania, o którym mowa w § 1 obejmuje:
1) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN
na powierzchni ok. 200 m2 o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:
a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów,
b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę,
c) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
d) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach
w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw
ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
2) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną wg PN
na powierzchni ok. 100 m2 o średniej głębokości wybojów do 5 cm, w tym:
a) oczyszczenie uszkodzonych miejsc,
b) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca,
c) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub dwóch warstwach
w zależności od głębokości uszkodzenia oraz zagęszczenie poszczególnych warstw
ułożonej mieszanki, skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem,
d) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
3) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym przy użyciu
grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN na powierzchni ok. 1.000 m2 o średniej
głębokości wybojów do 4 cm, w tym:
a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb
technologicznych,
d) posypanie suchym grysem,
e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.

4) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych remonterem ciśnieniowym, likwidacja
spęknięć i rakowin przy użyciu grysów kamiennych i emulsji asfaltowej wg PN
na powierzchni ok. 1.000 m2 w tym:
a) mechaniczne oczyszczenie jezdni z zanieczyszczeń stałych i płynnych,
b) oczyszczenie szczelin sprężonym powietrzem,
c) wypełnianie mieszanką grysowo-emulsyjną o odpowiednich frakcjach wg potrzeb
technologicznych,
d) posypanie suchym grysem,
e) wywóz gruzu na składowisko odpadów.
Podane wyżej w § 2 pkt 1, 2, 3 i 4 powierzchnie są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec
zmianie na podstawie obmiarów i ilości zużytej masy w trakcie wykonywania robót.
5) Regulacja wysokości urządzeń uzbrojenia podziemnego (zawory wodociągowe i gazowe,
hydranty, studnie kanalizacyjne i kratki uliczne znajdujące się na remontowanej
powierzchni).
6) Dostawa materiałów i sprzętu niezbędnych do wykonania prac wymienionych w ppkt 1 – 5.
7) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym.
§3
1. Za wykonanie prac, o których mowa w § 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto
stanowiące iloczyn ilości wykonanych robót i cen jednostkowych brutto poszczególnych prac,
przy czym:
a) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto
w wysokości: ................ zł/m2,
b) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 2 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto
w wysokości: ................ zł/m2,
c) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto
w wysokości: ................ zł/m2,
d) za wykonanie prac, o których mowa w § 2 pkt 4 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto
w wysokości: ................ zł/m2,
e) za regulację studni kanalizacyjnych i kratek ulicznych Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
brutto w wysokości: ................ zł/szt.,
f) za regulację zaworów wodociągowych i gazowych oraz hydrantów Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie brutto w wysokości: ................ zł/szt.
2. Podstawą do ustalenia wartości robót, o których mowa w pkt 1 będzie protokół powykonawczy
obmiaru robót, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru wykonanych robót w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.
2. Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.
3. Zapłata za wykonane roboty nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy na podstawie
faktury VAT i protokołu odbioru robót w terminie 30 dni od daty odbioru robót i dostarczenia
faktury VAT Zamawiającemu.
Fakturę należy wystawić na:
Gminę Kowalewo Pomorskie
Plac Wolności 1
87-410 Kowalewo Pomorskie
NIP: 5030022196

