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Kobyłka, dnia 15.02.2021 roku

Konkurs ofert nr WI.7021.3.19.2021
na wykonywanie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych dróg gminnych
w mieście Kobyłka.
I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka
NIP: 125-133-23-90,
REGON: 013269663
II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT
Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie konkursu ofert – wartość zamówienia nie przekracza kwoty
określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca będzie dokonywał remontów nawierzchni asfaltowych miejskich ulic (wg wskazań zamawiającego) to jest uzupełniania asfaltobetonem lub asfaltem
lanym, a w przypadku głębszych ubytków (głębokości ok. 15 cm) dodatkowo podbudową z tłucznia
kamiennego.
2. Przedmiotem zamówienia są prace polegające na remoncie cząstkowym nawierzchni ulic bitumicznych/ asfaltowych leżących w zarządzie Miasta Kobyłka, w szczególności przy użyciu masy mineralno-bitumicznej oraz emulsji asfaltowej i grysów:
1) asfaltobetonem, a w szczególności:
- wycięcie uszkodzonych (zaniżonych) miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów;
- oczyszczenie i ewentualne osuszenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywózką rumoszu;
- ewentualne uzupełnienie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem;
- skropienie naprawianego miejsca i zasmarowanie krawędzi emulsją asfaltową;
- rozścielenie asfaltobetonu;
- zagęszczenie ułożonej warstwy asfaltobetonu;

2) asfaltem lanym, a w szczególności:
- wycięcie uszkodzonych /zaniżonych/ miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów (dla
ubytków powyżej 0,25m2);
- oczyszczenie i ewentualne osuszenie uszkodzonych miejsc z usunięciem i wywózką rumoszu;
- ewentualne uzupełnienie podbudowy tłuczniem kamiennym z zagęszczeniem;
- skropienie naprawianego miejsca;
- zalanie asfaltem lanym;
3) asfaltem lanym jak w pkt.2 + podbudowa z tłucznia kamiennego (o średniej grubości 10 cm).
3. Wykonywanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na zasadzie zlecenia pisemnego (wręczonego
osobiście lub przesłanego pocztą elektroniczną) bądź ustnego (na numer telefonu wykonawcy czynny
w dniach i godzinach pracy zamawiającego).
4. W zleceniu zamawiający poda miejsca wykonywania przedmiotu zamówienia i sposób wyremontowania ubytku. W jednym zleceniu zamawiający może zgłosić wyremontowanie więcej niż jednego
ubytku.
5. Czas realizacji zlecenia wynosić będzie maksymalnie 7 dni od daty przekazania zlecenia.
Zamawiający w wyjątkowych sytuacjach może wydłużyć czas realizacji ponad ww. 7 dni.
6. Wybrany wykonawca będzie prowadził na bieżąco zestawienia wszystkich wykonanych remontów
wg wzoru z załącznika 2 do Konkursu ofert nr WI.7021.3.19.2021
7. Udokumentowaniem zakończenia prac będą protokoły odbioru podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, przedstawiciela zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.
8. Wykonawca zobowiązany będzie do zrobienia fotografii (zdjęcia muszą być opatrzone datą) każdego
naprawianego ubytku od 3 m2 i większych w jezdni przed dokonaniem prac naprawczych, jak
i bezpośrednio po naprawie. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu
zrobionych fotografii bezpośrednio po wykonaniu zlecenia.
9. Wykonawca będzie zobowiązany każdorazowo poinformować o rozpoczęciu prac na terenie miasta
Kobyłka.
10. Wybrany wykonawca udzielać będzie zamawiającemu rękojmi i gwarancji na odebrane prace na
okres 1 roku od dnia odbioru.
11. Wynagrodzenie będzie płatne „z dołu” za wykonane remonty.
12. Ponad powyższe wykonawca zobowiąże się do:
a. przestrzegania przepisów prawa (zwłaszcza przepisów BHP) przy wykonywaniu przedmiotu
zamówienia;
b. udostępnienia wskazanym przez zamawiającego pracownikom Urzędu Miasta (ew. innym
osobom) numeru telefonu, pod którym wykonawca będzie dostępny w dni i godziny pracy
zamawiającego;
c. Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie zleconych prac nie później niż
w ciągu 48 godzin. W sytuacjach awaryjnych wykonawca zobowiązuję się do zabezpieczenia
ubytku w ciągu 4 godzin.
d. w przypadku przekroczenia czasu przeznaczonego na realizację zlecenia za uszkodzenia osób
i mienia na zgłoszonych do naprawy odcinkach dróg odpowiada Wykonawca.
e. zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi
koniecznych do wykonania przedmiotu umowy.

13. Do skalkulowania ceny jednostkowej za naprawę 1 m2 nawierzchni należy przyjąć głębokość ubytku
(wynikającą z rzeczywistych obmiarów z lat ubiegłych) - 4-7 cm.
14. Przewidywane zakresy napraw w ramach przedmiotowego postępowania wynoszą
do 1100 m2 (900 m2 asfaltobeton, 150 m2 asfalt lany, 50 m2 nawierzchni asfalt lany + podbudowa z
tłucznia kamiennego (o średniej grubości 10 cm). Podane wyżej wartości są wartościami
przybliżonymi, służącymi wyłącznie do porównania cen oferentów.
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia
31.12.2021 roku lub do momentu wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zamówienia.
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna:
a) być złożona na formularzu załączonym do niniejszego dokumentu, wszystkie puste pola muszą zostać
wypełnione wartościami:
b) być opatrzona pieczątką firmową;
c) posiadać datę sporządzenia;
d) zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila;
e) być podpisana przez wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferta

powinna

być

doręczona

na

adres

Urzędu

Miasta

Kobyłka,

05-230

Kobyłka

ul. Wołomińska 1 do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kobyłka (pok. Nr 5), do dnia 24 lutego 2021 roku,
do godz. 1400 . Otwarcie ofert w tym samym dniu o godzinie 1415.
2. Ofertę wraz z załącznikami należy zapakować w kopertę oznaczoną:
„OFERTA na na wykonywanie remontów nawierzchni asfaltowych dróg gminnych w mieście
Kobyłka.
WI.7021.3.19.2021”
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Kryteria oceny ofert: łączna cena wszystkich pozycji wskazana w tabeli formularza ofertowego – 100%.
5. Termin związania ofertą nie dłuższy niż 30 dni.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert.
8. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zmiany postępowania bez podawania
przyczyny.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych zleceń (zamówień uzupełniających) do 50%
wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług.
11. Osobą do kontaktu z wykonawcami: Daniel Komuda – numer telefonu: 22 760 7031.
12. Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie opublikowane na stronie Urzędu Miasta Kobyłka
(www.kobylka.pl) w zakładce „Zamówienia publiczne”.
Załączniki:
1. Formularz oferty;
2. Wzór zestawienia wykonanych prac;
3. Wzór umowy.

