Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Sprawa nr RDWJ-271-1-4/19
Strona zamienna 19.04.2019
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
tel./fax. (012) 386 38 30, www.zdw.krakow.pl adres email: rdwj@zdw.krakow.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w związku
z art. 39 i innymi) - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
zwanej dalej ustawą PZP) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy PZP.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.

Nazwa zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 965 Bochnia ul. Proszowska

2.

Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie
−

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, gł. frezowania 4 cm z odwozem ścinki (RDW w
Jakubowicach) - m2 7 532,00

−

Roboty remontowe – cięcie piłą nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 4 cm – m 2 000,00

−

Rozebranie podbudowy z kruszywa grubości 15 cm mechanicznie (przygotowanie koryta pod ściek
przykrawężnikowy) - m2 800,00

−

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i rozładowaniu sam. Samowyładowczym na
odl. wg wskazań Wykonawcy - m3 180,00

−

Ściek uliczny z kostki brukowej betonowej, grubość 8cm na ławie betonowej, dwa rzędy kostki – m 2 100,00

−

Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych – szt 44,00

−

Wymiana uszkodzonych studzienek ściekowych ulicznych – szt 3,00

−

Mechaniczne czyszczenie studzienek kanalizacyjnych – szt 44,00

−

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych - m2 7532,00

−

Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 - m2 7 532,00

−

Nawierzchnie SMA 8 gr. warstwy po zagęszczeniu 4 cm - m2 7 532,00

−

Taśma uszczelniająca złącza technologiczne szerokości 4cm grubości 5 mm EX-B 240 – m 1 100,00

−

Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, linie malowane mechanicznie - m2 250,00

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do
SIWZ.
3.

Miejsce wykonania zamówienia: DW 965 Bochnia km 050/0+940-1+940 woj.: małopolskie, gmina Bochnia; powiat Bochnia.

4.

Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): przedmiot główny: 45233140-2
Przedmiot dodatkowy:

5.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

6.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

8.

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 10.10.2019r.

9.

Informacje w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowej części zamówienia tj: wykonanie nawierzchni SMA. W pozostałym zakresie Wykonawca może powierzyć
wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.
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