OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Kowarach
58-530 Kowary woj. dolnośląskie
ul. 1-go Maja 1a
tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173
ogłasza przetarg nieograniczony w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień
Publicznych /Dz.U. Z 2006r nr 164 poz. 1163 /, w celu wyłonienia Wykonawcy na zadanie
pn.: „Przebudowa ulicy Batorego w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną”
Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
„Przebudowa ulicy Batorego w Kowarach wraz z infrastrukturą techniczną”
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Przebudowa ulicy Batorego polegać będzie:
odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – 0,225 mb,
korytowanie pasa drogowego na gł. 25 cm – 1125 m2
frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznej gr 6 cm – 810 m2 ( wywóz w miejsce
wskazane przez Zamawiającego)
rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej – 315 m2
usunięcie podbudowy z kruszywa gr 20 cm – 810 m2 ( wywóz w miejsce wskazane przez
Zamawiającego)
usunięcie podbudowy gruntu stabilizowanego o gr 10 cm – 1125 m2 (wywóz w miejsce
wskazane przez Zamawiającego)
rozebranie krawężników betonowych – 16 mb
rozebranie obrzeży trawnikowych – 16 mb
rozebranie chodnika z płytek betonowych 50*50*7 cm - 32 m2
rozebranie murki betonowe o gr 40 cm - 116,80 m3
cięcie poprzeczne palnikiem barierki stalowej o średnicy 38-50 mm – 200 m
stabilizacja gruntu – kruszywo z cementem o gr 15 cm – 1125 m2
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 063 gr 20 cm – 1125 m2
wykonanie ścieku ulicznego z kostki kamiennej wzdłuż jezdni – 450 mb
wykonanie cieku z elementów betonowych wraz wpustem ulicznym ( odwodnienie
z trenu )– 40 mb
ustawienie krawężników betonowych 15x30 wraz z wykonaniem ław – 619 mb
ustawienie obrzeży chodnikowych 30x8 cm – 16 mb
wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr 8 cm w kolorze czerwonym – 32
m2
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8 cm w kolorze szarym - 909 m2
wykonanie fundamentu żelbetowy pod mur o szer. 0,30 m wysok. 1,2m – 108 m3
wykonanie muru żelbetowego o szer. 0,25 m wysok. 0,40 m – 30 m3
przetarcie muru betonowego zaprawą mrozoodporną i wodoszczelną – 300 m2
Odwodnienie drogi:
wykonanie wpustów ulicznych – 6 szt.
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wykonanie przykanalików o średnicy 160 mm – 30 mb
wykonanie odcinka kolektora o średnicy 200 mm – 204 mb
wykonanie studni o średnicy 1200 mm – 36szt.
Oświetlenie uliczne:
usunięcie starych słupów ulicznych – 7 szt.
ułożenie kabla oświetleniowego wraz z uziomem i rurą osłonową PEHD fi 75 mm– 300
mb
ustawienie i montaż nowych słupów ulicznych – 8 szt.
ułożenie rury przepust DVK o średnicy 160 mm-40 mb
Roboty wykończeniowe:
regulacja pionowa urządzeń podziemnych – 5 szt. ( 6 m3
oznakowanie poziome pasy - 14 m2
humusowanie i obsianie trawą – 450m2
wykonanie i montaż, znaki drogowe – 16 szt
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektów i urządzeń

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie dopuszcza porozumienia się droga elektroniczną
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające art 67 ust 5,6,7
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Termin związany z ofertą 30 dni
kod CPV
CPV – 45.23.31.20-6
CPV – 45.11.10.00-8
CPV – 45.31.61.10-9
CPV - 45.23.31.24-4
Termin realizacji zamówienia: do 30 sierpnia 2008r
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki:
- Posiadanie uprawnień do wykonywania tego zadania.
-Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert
-Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego
oddziału
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Ubezpieczenia

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
-Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert
-Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert
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gospodarczej (ważne przez cały czas trwania umowy)
- Dowód wniesienia wadium
-Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają
wymagane uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z odrębnymi przepisami (uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi drogowymi dla dróg o klasie Z oraz posiadają uprawnienia
do kierowania robotami obejmującymi sieci elektryczne do 1kV/ oświetlenie uliczne / oraz
posiadają

do kierowania robotami obejmującymi kanalizację deszczową -

oraz

przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa)
- Wypełnione załączniki do SIWZ
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
w pok. nr 6 /parter w budynku głównym/.
Szczegółowych informacji udziela pracownik upoważniony do kontaktu z Wykonawcami Pani
Paulina Gierałt tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173, pok. nr 6 /parter budynku głównego/ w
godz. 800 – 1500 w dni robocze.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Przebudowa ulicy Batorego w Kowarach
wraz z infrastrukturą techniczną”, należy złożyć w terminie do 24.10.2007 r do godz. 950
w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie /pok. 12, I piętro/
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena oferowana za zakres prac opisanego
przedmiotu zamówienia.
Sesja otwarcia ofert będzie miała miejsce w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej
/pok. 13, I piętro/ o godz. 1000 w dniu 24.10 .2007r

