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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pilchowice , ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 032 2356521, faks

032 2356938.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pilchowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Bieżące utrzymanie dróg gminnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Zadanie nr 1: Remont dróg gminnych z

nawierzchnią nieutwardzoną lub częściowo utwardzoną polegające na równaniu i profilowaniu wraz z

zagęszczeniem dróg o nawierzchni gruntowej W ramach tej pozycji należy skalkulować: 1. wzruszenie nawierzchni

gruntowej z przemieszczaniem urobku; 2. ścięcie i uzupełnienie nierówności; 3. uzupełnienie głębokich lokalnych

zaniżeń materiałem zbliżonym do miejscowego; 4. uzyskanie spadku poprzecznego o wartości 3-4%; 5. ręczne

usunięcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza; 6. zagęszczanie walcem samojezdnym . Celem robót

jest uzyskanie równej nawierzchni gruntowej, z której wody opadowe odprowadzane są poza pas jezdny. W

przypadku zawyżonych poboczy należy przewidzieć konieczność wykonania rowków odprowadzających wodę.

Wykonawca do realizacji zamówienia (uzupełnienia głębokich lokalnych zaniżeń) pozyska materiał miejscowy lub

zbliżony do miejscowego, niespoisty, o parametrach umożliwiających rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie.

Rodzaj zastosowanego materiału należy uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego. Konieczność uzupełnienia

nawierzchni warstwą o średniej grubości 10cm nie przekroczy 1% łącznej powierzchni robót. Należy uwzględnić,

że w ok. 5% robót konieczne będzie nawilżenie gruntu gwarantujące poprawne wykonanie zadania. Przedstawiciel

zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione

technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. Wzmocnienie nawierzchni gruntowej kruszywem kamiennym, -

jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni. W ramach tej pozycji należy skalkulować: 1. wykonanie koryta

(mechanicznie) lub, zależnie od warunków, nasypu do 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża i
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wykonaniem poboczy (wywóz i utylizację urobku lub dostarczenie gruntu na nasyp należy skalkulować w cenie

jednostkowej); 2. podbudowy w-w dolna o grubości od 10 do 15cm z kruszywa frakcji ok. 31 do 65mm, z

wymaganym zaklinowaniem, zamiałowaniem i zagęszczeniem; 3. wykonanie nawierzchni o grubości od 5cm do

10cm (po zagęszczeniu) z kruszywa kamiennego frakcji ok. 0 do 31mm, z wymaganym zaklinowaniem,

zamiałowaniem i zagęszczeniem; 4. uporządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów

zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Planując roboty należy uwzględniać konieczność uzyskania

jednorodnej nawierzchni tłuczniowej o spadku poprzecznym jezdni 3% i poboczy 5%. Przedstawiciel

zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione

technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty. Zadanie nr 2: Utrzymanie pasa drogowego polegające na

pogłębieniu i wyprofilowaniu dna i skarp rowu W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej

wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]: - dla rowu przydrożnego w kształcie trapezowym

- szerokość dna średnio 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość średnio 1 m do 1,20 m liczona

jako równica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu

powinien wynosić 0,2%;w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%. Największy

spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: a) przy nieumocnionych skarpach i dnie - w gruntach

piaszczystych - 1,5%, - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, - w gruntach gliniastych i ilastych -

3,0%, - w gruntach skalistych - 10,0%; b) przy umocnionych skarpach i dnie - matą trawiastą - 2,0%, - darniną -

3,0%, Wymiana uszkodzonych przepustów drogowych - jednostka: 1m ułożonego przepustu W ramach tej pozycji

należy skalkulować: - wykonanie wykopu o głębokości do 0,30m; - usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych

(występują rury o średnicach D400 - D600 w ilości: D400 - 50%, D500 - 30%, D600 - 20%); - uzupełnienie ławy

żwirowej o grubości 0,20m; - ułożenie nowych rur żelbetowych (materiał wykonawcy); - uszczelnienie spoin

między kręgami; - wykonanie pokrywy z chudego betonu grubości 10cm; - wykonanie i zagęszczenie nasypu; -

porządkowanie terenu robót, wywiezienie i utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie

to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. Kalkulację należy przygotować dla 1m

wymiany przepustu. Rozbiórka i odtworzenie podbudowy i nawierzchni zostaną wycenione wg innych pozycji

specyfikacji. Odnowienie farbą barier ochronnych Podstawowe czynności przy odnawianiu farbą bariery obejmują:

1. oczyszczenie bariery z kurzu i zanieczyszczeń, 2. zeskrobanie starej łuszczącej się farby, 3. pomalowanie farbą

bariery. Barierę zaleca się pomalować pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie

przeciętnie co 4-5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozją. Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie

od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy

malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5oC, jak również malować metodą natryskową w

temperaturze poniżej +15oC. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich we wczesnych godzinach

rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach może pojawić się rosa. Wszystkie prace malarskie

zaleca się wykonywać w temperaturze do 40oC, przy wilgotności względnej nie większej niż 90%. Odnawianie

farbą barier ochronnych wykonywane jest z zasady bezpośrednio w miejscach ich ustawienia. Wykonanie ścianek

czołowych przepustów rurowych W ramach tej pozycji należy skalkulować: - wykonanie wykopu pod fundament o

głębokości do 1,0m; - ustawienie szalunku; - ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem; - pielęgnacja betonu;
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- demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej; - wykonanie izolacji ściany; - uzupełnienie i zagęszczenie

nasypów; - oczyszczenie przepustu; - regulacja rowu na odcinku 5m z każdej strony przepustu. Dopuszcza się, za

zgodą zamawiającego, montaż prefabrykowanych ścianek czołowych. Przedstawiciel zamawiającego ma prawo

zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje

lepsze wykonanie naprawy. Zadanie nr 3: Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez wymianę

znaków drogowych, zgodnie z załącznikiem nr 1C do SIWZ Zadanie nr 4: Remont cząstkowy nawierzchni

bitumicznych - na gorąco Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych asfaltem na gorąco poprzez:

a/ naprawę powierzchniowych porowatości, rakowin i drobnych złuszczeń pokrowca bitumicznego bez głębszych

ubytków b/ naprawę uszkodzeń pokrowca bitumicznego: - płytkich do 2 cm - średnich powyżej 2 cm/do 10cm/ o

nienaruszonej podbudowie - głębokich powyżej 10 cm o naruszonej warstwie podbudowy. W przypadku

występowania siatki ubytków bądź wybojów na odcinku kilkudziesięciu m, na określonej bądź całej szerokości

drogi - po zakwalifikowaniu odcinka do bieżącego remontu utrzymaniowego przez inspektora nadzoru - należy

obciąć początek i koniec krawędzi danego odcinka / krawędzie boków gdy siatka ubytków nie występuje na całej

szerokości/ a następnie po oczyszczeniu i osuszeniu odcinka wbudować beton asfaltowy zakwalifikowaną

szerokością i długością, zgodnie z zasadami podanymi w przypadku łat do 5 m2 powierzchni. Do oczyszczenia

dużych ubytków, wybojów zaleca się frezowanie. Zadanie nr 5: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - na

zimno Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszaninami mineralno-asfaltowymi asfaltem

na zimno, z ręcznym obcięciem krawędzi , grubość warstwy 4 cm, ubytek o powierzchni do 5m2 4. Szczegółowy

zakres prac został opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, będącej

załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji 5. W razie konieczności Zamawiający może zlecić wykonanie prac

interwencyjnych i zabezpieczających w poszczególnych zadaniach. Wykonanie prac interwencyjnych i

zabezpieczających obejmuje bieżące utrzymanie dróg gminnych nie ujętych w wykazie usług w formularzu

cenowym, z uwagi na brak możliwości przewidzenia tychże prac bądź usług. Każdorazowo w przypadku

wystąpienia prac interwencyjnych i zabezpieczających Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys na

wykonanie przedmiotowych prac. Kwoty w kosztorysie Wykonawcy nie mogą być wyższe od cen podanych w

ramach cennika SEKOCENBUD o obwiązujących dla danego kwartału w 2013roku. 6. Znaki z nazwami ulic

powinny być zgodne ze wzornikiem obowiązującym na terenie Gminy Pilchowice 7. W przypadku wykonania prac

interwencyjnych i zabezpieczających kwota za wykonanie tego typu usług będzie ustalona przez Wykonawcę z

Zamawiającym i musi być przez niego zatwierdzone. 8. Długość pasa drogowego przyjęto w oparciu o pomiary na

mapach ewidencyjnych i wynosi ona 50 000mb. Przewiduje się wykonywać koszenie pasa drogowego 2 razy w

roku. 9. Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, dostarczoną

Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do

przygotowania oferty i podpisania umowy. 10. Zamawiający zastrzega, że zakres prac przedstawiony w

załączniku nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E ma tylko charakter szacunkowy i może ulec zmianie. 11. Przedstawione w

dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako

przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Podane

dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń, ich elementów, nie oznaczają, że

obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania
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równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego,

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania

określone przez Zamawiającego, poprzez np. dołączenie katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego

ww. elementu oraz uzyskać wszelkie ewentualne uzgodnienia. 12. Na roboty związane z naprawą nawierzchni,

bądź rowów przydrożnych będących przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres rękojmi za wady fizyczne i

gwarancji, który wynosi 12 miesięcy..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak.

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających związanych z przedmiotem umowy -

prace interwencyjne.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.32.52-0, 45.23.32.90-8, 45.11.21.00-6,

77.31.40.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe

wykonanie zamówienia, to znaczy, że Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich pięciu lat, przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie

dokonał przynajmniej: Zadanie nr 1: jednej roboty polegającej na pracach związanych z profilowaniem

dróg i wzmacnianiem nawierzchni dróg kruszywem. Zadanie nr 4: dwóch robót polegająca na pracach

związanych remontem dróg z nawierzchnią asfaltową masą bitumiczną na gorąco o wartości brutto nie

mniejszej niż 50 000 złotych każda. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą

dostarczyć dokumenty potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe

wykonanie zamówienia, tj. do wykonania zamówienia, będą dysponowali co najmniej: Zadanie nr 1 1
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szt. - ubijak spalinowy 1 szt. - walec samojezdny 13-15 ton 1 szt. - samochód samowyładowczy 5t - 10t

lub ciągnik kołowy z przyczepą 1 szt. - koparko-spycharka 0,15m3 Zadanie nr 2 2 szt. ręcznych kos

spalinowych, 1 szt. - piła spalinowa 2 szt. - grabie 1 szt. - koparko-ładowarka 0,15m3 1 szt. - walec

samojezdny 13-15 ton Zadanie nr 3 Nie wymaga się wykazania sprzętu. Zadanie nr 4 1 przecinarka z

diamentową tarczą, 1 łopata. 1 listwa profilowa, 1 zagęszczarka płytowa Zadanie nr 5 1 przecinarka z

diamentową tarczą, 1 łopata. 1 listwa profilowa, 1 zagęszczarka płytowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć:

wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania  warunku  wiedzy  i

doświadczenia,  wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest  krótszy -  w  tym okresie,  z podaniem ich rodzaju i  wartości,  daty  i  miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego,  że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz narządzi,  wyposażenia  zakładu i  urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy  usług  lub

robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi

zasobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.pilchowice.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Pilchowice ul.

Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  27.02.2013

godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 4.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Remont dróg gminnych z nawierzchnią nieutwardzoną lub częściowo utwardzoną.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  W ramach tej pozycji należy

skalkulować: 1. wzruszenie nawierzchni gruntowej z przemieszczaniem urobku; 2. ścięcie i uzupełnienie

nierówności; 3. uzupełnienie głębokich lokalnych zaniżeń materiałem zbliżonym do miejscowego; 4. uzyskanie

spadku poprzecznego o wartości 3-4%; 5. ręczne usunięcie nasypanego w trakcie roboty gruntu z pobocza;

6. zagęszczanie walcem samojezdnym . Celem robót jest uzyskanie równej nawierzchni gruntowej, z której

wody opadowe odprowadzane są poza pas jezdny. W przypadku zawyżonych poboczy należy przewidzieć

konieczność wykonania rowków odprowadzających wodę. Wykonawca do realizacji zamówienia

(uzupełnienia głębokich lokalnych zaniżeń) pozyska materiał miejscowy lub zbliżony do miejscowego,

niespoisty, o parametrach umożliwiających rozłożenie, wyprofilowanie i zagęszczenie. Rodzaj zastosowanego

materiału należy uzgodnić z przedstawicielem zamawiającego. Konieczność uzupełnienia nawierzchni

warstwą o średniej grubości 10cm nie przekroczy 1% łącznej powierzchni robót. Należy uwzględnić, że w ok.

5% robót konieczne będzie nawilżenie gruntu gwarantujące poprawne wykonanie zadania. Przedstawiciel

zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to

uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy. Wzmocnienie nawierzchni gruntowej

kruszywem kamiennym, - jednostka: 1m2 wzmocnionej powierzchni. W ramach tej pozycji należy

skalkulować: 1. wykonanie koryta (mechanicznie) lub, zależnie od warunków, nasypu do 20cm wraz z

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża i wykonaniem poboczy (wywóz i utylizację urobku lub dostarczenie

gruntu na nasyp należy skalkulować w cenie jednostkowej); 2. podbudowy w-w dolna o grubości od 10 do
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15cm z kruszywa frakcji ok. 31 do 65mm, z wymaganym zaklinowaniem, zamiałowaniem i zagęszczeniem; 3.

wykonanie nawierzchni o grubości od 5cm do 10cm (po zagęszczeniu) z kruszywa kamiennego frakcji ok. 0

do 31mm, z wymaganym zaklinowaniem, zamiałowaniem i zagęszczeniem; 4. uporządkowanie terenu robót,

wywiezienie i utylizacja urobku i ew. odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Planując roboty

należy uwzględniać konieczność uzyskania jednorodnej nawierzchni tłuczniowej o spadku poprzecznym jezdni

3% i poboczy 5%. Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w

przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie roboty..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.32.52-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Utrzymanie pasa drogowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  polegające na pogłębieniu i

wyprofilowaniu dna i skarp rowu W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary

geometryczne rowu i skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]: - dla rowu przydrożnego w kształcie trapezowym -

szerokość dna średnio 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do 1:1,3, głębokość średnio 1 m do 1,20 m liczona

jako równica poziomów dna i niższej krawędzi górnej rowu; Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu

powinien wynosić 0,2%;w wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.

Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: a) przy nieumocnionych skarpach i dnie - w

gruntach piaszczystych - 1,5%, - w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%, - w gruntach

gliniastych i ilastych - 3,0%, - w gruntach skalistych - 10,0%; b) przy umocnionych skarpach i dnie - matą

trawiastą - 2,0%, - darniną - 3,0%, Wymiana uszkodzonych przepustów drogowych - jednostka: 1m

ułożonego przepustu W ramach tej pozycji należy skalkulować: - wykonanie wykopu o głębokości do 0,30m; -

usunięcie uszkodzonych rur żelbetowych (występują rury o średnicach D400 - D600 w ilości: D400 - 50%,

D500 - 30%, D600 - 20%); - uzupełnienie ławy żwirowej o grubości 0,20m; - ułożenie nowych rur

żelbetowych (materiał wykonawcy); - uszczelnienie spoin między kręgami; - wykonanie pokrywy z chudego

betonu grubości 10cm; - wykonanie i zagęszczenie nasypu; - porządkowanie terenu robót, wywiezienie i

utylizacja odpadów zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Przedstawiciel zamawiającego ma prawo

zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i

spowoduje lepsze wykonanie naprawy. Kalkulację należy przygotować dla 1m wymiany przepustu. Rozbiórka

i odtworzenie podbudowy i nawierzchni zostaną wycenione wg innych pozycji specyfikacji. Odnowienie farbą

barier ochronnych Podstawowe czynności przy odnawianiu farbą bariery obejmują: 1. oczyszczenie bariery z

kurzu i zanieczyszczeń, 2. zeskrobanie starej łuszczącej się farby, 3. pomalowanie farbą bariery. Barierę

zaleca się pomalować pierwszy raz po zaobserwowaniu pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4-5

lat w celu zabezpieczenia stali przed korozją. Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do

września, wyłącznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy

malować pędzlem lub wałkiem w temperaturze poniżej +5oC, jak również malować metodą natryskową w

temperaturze poniżej +15oC. Niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich we wczesnych godzinach
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rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach może pojawić się rosa. Wszystkie prace

malarskie zaleca się wykonywać w temperaturze do 40oC, przy wilgotności względnej nie większej niż 90%.

Odnawianie farbą barier ochronnych wykonywane jest z zasady bezpośrednio w miejscach ich ustawienia.

Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych W ramach tej pozycji należy skalkulować: - wykonanie

wykopu pod fundament o głębokości do 1,0m; - ustawienie szalunku; - ułożenie mieszanki betonowej z

zagęszczeniem; - pielęgnacja betonu; - demontaż szalunku, zatarcie powierzchni betonowej; - wykonanie

izolacji ściany; - uzupełnienie i zagęszczenie nasypów; - oczyszczenie przepustu; - regulacja rowu na odcinku

5m z każdej strony przepustu. Dopuszcza się, za zgodą zamawiającego, montaż prefabrykowanych ścianek

czołowych. Przedstawiciel zamawiającego ma prawo zadecydować o zmianie powyższych zaleceń w

przypadku, jeśli będzie to uzasadnione technicznie i spowoduje lepsze wykonanie naprawy..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.11.21.00-6, 77.31.40.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Poprawa bezpieczeństwa na drogach

gminnych poprzez wymianę znaków drogowych, zgodnie z załącznikiem nr 1C do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.32.90-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - na gorąco.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Remont cząstkowy nawierzchni

asfaltowych dróg gminnych asfaltem na gorąco poprzez: a/ naprawę powierzchniowych porowatości,

rakowin i drobnych złuszczeń pokrowca bitumicznego bez głębszych ubytków b/ naprawę uszkodzeń

pokrowca bitumicznego: - płytkich do 2 cm - średnich powyżej 2 cm/do 10cm/ o nienaruszonej podbudowie -

głębokich powyżej 10 cm o naruszonej warstwie podbudowy. W przypadku występowania siatki ubytków

bądź wybojów na odcinku kilkudziesięciu m, na określonej bądź całej szerokości drogi - po zakwalifikowaniu

odcinka do bieżącego remontu utrzymaniowego przez inspektora nadzoru - należy obciąć początek i koniec

krawędzi danego odcinka / krawędzie boków gdy siatka ubytków nie występuje na całej szerokości/ a

następnie po oczyszczeniu i osuszeniu odcinka wbudować beton asfaltowy zakwalifikowaną szerokością i

długością, zgodnie z zasadami podanymi w przypadku łat do 5 m2 powierzchni. Do oczyszczenia dużych

ubytków, wybojów zaleca się frezowanie..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.32.52-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - na zimno.
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Remonty cząstkowe nawierzchni

bitumicznych asfaltowych, mieszaninami mineralno-asfaltowymi asfaltem na zimno, z ręcznym obcięciem

krawędzi , grubość warstwy 4 cm, ubytek o powierzchni do 5m2 Szczegółowy zakres prac został opisany w

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, będącej załącznikiem nr 6 do niniejszej

specyfikacji.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.32.52-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 31.12.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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