SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „WSPÓLNOTA”
W BĘDZINIE
42-500 BĘDZIN UL. ZWYCIĘSTWA 12
Dane kontaktowe:
Adres:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie 42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12

tel.
fax.

32 267 41 26
32 267 54 58

e-mail:
gzm@smwspolnota.pl
strona internetowa: http://www.smwspolnota.pl/
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
do postępowania o udzielenie zamówienia.
w trybie przetargu nieograniczonego

Uwaga: Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Roboty drogowe, remont chodników i utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe na osiedlu „Syberka" w Będzinie.
1.

Przedmiot zamówienia:
1.1. Remont drogi dojazdowej oraz utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Śmigielskiego 9a – 7 b
1.2. Remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z remontem chodnika przy ul. Śmigielskiego 1a – 1 i 5
1.3. Remont chodnika przy ul. Powstańców Śląskich 3
1.4. Utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Narutowicza 3

2.

Zamówienie obejmuje w szczególności:
2.1. Remont drogi dojazdowej oraz utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Śmigielskiego 9a – 7 b
L.p.
1
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Zakres rzeczowy
Korytowanie pod miejsca postojowe na głębokość do 20 cm
Rozebranie nawierzchni asfaltowej o gr. do 10 cm
Utylizacja asfaltu
Wykonanie podbudowy z kamienia naturalnego o gr. do 5 cm
Wykonanie podbudowy z kamienia naturalnego o gr. do 15 cm
Ułożenie krawężnika 30x15 na ławie betonowej
Ułożenie płyt ażurowych grubości 10 cm na podsypce
Ułożenie kostki grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej o szer, 20 cm. - 40m x 0,20
Ułożenie obrzeża chodnikowego 8 x 25 – 40 mb.
Ułożenie nawierzchni asfaltowej o grub. 8 cm z wykonaniem spadków
Wyrównanie terenu przy krawężnikach – plantowanie wraz z uzupełnieniem humusu
[(90,5+5,0+5,0) x 0,50 m]
Ukształtowanie progu zwalniającego na szerokości jezdni – 4,00 m
RAZEM KOSZT ROBÓT

Pow.
200m2
400m2
40,0 m3
400 m2
200 m2
240 mb
200m2
8,00 m2
40,0 mb.
392,00 m2
50,25 m2
1 szt.
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2.2. Remont nawierzchni drogi dojazdowej wraz z remontem chodnika przy ul. Śmigielskiego 1a – 1 i 5
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Zakres rzeczowy
DROGA DOJAZDOWA
Rozebranie nawierzchni asfaltowej o grub. do 10 cm
Rozebranie krawężnika drogowego 30x15 cm.
Utylizacja gruzu z pkt. 2
Utylizacja asfaltu z pkt. 1
Uzupełnienie podbudowy gr. 10 cm tłuczniem naturalnym
Ułożenie krawężnika drogowego 30x15cm na ławie betonowej
Ułożenie nawierzchni asfaltowej o grub. 10 cm
Ułożenie kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem-piaskowej
RAZEM KOSZT ROBÓT
REMONT CHODNIKA
Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych o grub. do 5 cm
Rozebranie obrzeży chodnikowych 8 x 25 cm.
Rozebranie krawężnika drogowego 30x15 cm
Utylizacja gruzu z pkt. 1+2+3
Ułożenie obrzeża chodnikowego 8x25 cm podsypce cem-piaskowej
Ułożenie krawężnika drogowego 30x15 cm na ławie betonowej
Uzupełnienie podbudowy gr. 10 cm tłuczniem naturalnym
Ułożenie kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cem-piaskowej
RAZEM KOSZT ROBÓT

Pow.
220,00m2
60,00 mb
2,70 m3
22,00 m3
220,00 m2
90,00 mb
120,00 m2
100,00 m2

180,00m2
120,00 mb
85,00 mb.
15,22 m3
120,00 mb
85,00 mb
180 m2
180 m2

2.3. Remont chodnika przy ul. Powstańców Śląskich 3 w Będzinie
L.p.
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Zakres rzeczowy
Rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych 35x35x5 cm.
Rozebranie obrzeży betonowych 8 x 25 cm.
Rozebranie krawężnika drogowego 30 x 15 cm.
Wywóz i utylizacja gruzu
Mechaniczne wykonanie koryta 20 cm
Wykonanie podbudowy z kamienia naturalnego 15 cm
Montaż krawężników betonowych na ławie betonowej 30 x15
Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej - po wymianie krawężnika drogowego (0,20 x 100)
Montaż obrzeży betonowych 8x25 na podsypce cementowo - piaskowej
Ułożenie kostki betonowej grub.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyrównanie terenu przy krawężnikach – plantowanie wraz z uzupełnieniem humusu
[(100-10,0)+(10x2,20)] x 0,50 m

Pow.
240 m2
120 m
100 m
18,90 m3
240 m2
240 m2
100 mb
20,00 m2
120 mb
240 m2
56,00 m2

RAZEM KOSZT ROBÓT
2.4. Utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe przy ul. Narutowicza 3
L.p.
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Zakres rzeczowy
Korytowanie pod miejsca postojowe na głębokość 20 cm
Wykonanie podbudowy z kamienia naturalnego o gr. do 20 cm
Ułożenie krawężnika 30x15 na ławie betonowej
Ułożenie kostki na podsypce cem –piaskowej grub. 8 cm
Wyrównanie terenu przy krawężnikach – plantowanie wraz z uzupełnieniem humusu
[(17,50+15,0+7,50)x 0,50 m]
RAZEM KOSZT ROBÓT

Pow.
242,50m2
242,50 m2
90 mb
242,50 m2
20,00 m2

W przypadku wątpliwości, co do zakresu robót Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenie wizji w terenie - wizja
może zostać przeprowadzona nie później niż do dnia 25.05.2018 r.
Termin wizji można ustalić telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 13.00 ( tel. 032 267 41 26).
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Termin wykonania zamówienia
Gwarancja na wykonane roboty

do 10.09.2018 r.
60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty wyceny opracowanej na podstawie załączonych przedmiarów
Wycenę należy sporządzić na załączonych przedmiarach.
Oferty należy złożyć w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie 42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12 pokój 3 w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2018 r. do godz. 11:30
Oferta ma być złożona w zamkniętej kopercie.
Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie
42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12
OFERTA
Roboty drogowe, remont chodników i utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe na osiedlu „Syberka" w Będzinie.
NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM OFERT.
Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.05.2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Wspólnota” w Będzinie 42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12 pokój nr 1
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do zawarcia umowy w siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota” w Będzinie 42-500 Będzin ul. Zwycięstwa 12.
W celu zawarcia umowy Firmy zobowiązana będzie dostarczyć do Spółdzielni Mieszkaniowej następujące dokumenty:
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8.1 Referencje dotyczące, co najmniej trzech - robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat o wartości 50 000 zł lub
wyższej
8.2 Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
8.3 Ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej,
Rozliczenie wykonanych robót odbędzie się według następujących zasad:

9

9.1 w odniesieniu do robót uwzględnionych w ramach postepowania przetargowego -Wykonawca sporządzi i przedłoży
Zamawiającym książkę obmiaru, która po zatwierdzeniu będzie stanowiła podstawę do rozliczenia tych robót.
Zatwierdzone przez inspektorów nadzoru obmiary pomnożone przez ceny jednostkowe zaproponowane przez
Wykonawcę w ofercie ustalą wartość wykonanych robót,
9.2 w przypadku zaistnienia robót dodatkowych nie objętych postępowaniem przetargowym ich rozliczenie nastąpi na
podstawie kosztorysu powykonawczego, sporządzonego na bazie Katalogów Nakładów Rzeczowych w oparciu o średnie
stawki roboczogodziny i średnie stawki materiałowe dla województwa śląskiego za II kwartał 2018 r. - ustalone w
wydawnictwie „Sekocenbud”.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyny.
Wybór oferty przez komisję przetargową jest ostateczny i nie podlega zaskarżeniu.

1.
2.

Załączniki:
1.
2.

Przedmiar robót – 4 szt.
Rysunki - 4 szt.
Będzin, dn. 10.05.2018 r.
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