
      Poddębice, 2019-03-13 
 
L.dz. 123/2019 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

I. NAZWA I ADRES:  
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o.  
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  
Naprawa nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Poddębice. 

III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

„Naprawa nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Poddębice.” 
2. Rodzaj zamówienia: dostawa/usługa. 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI JEGO REALIZACJI 
Przedmiotem zamówienia jest naprawa nawierzchni asfaltowych na terenie miasta 
Poddębice asfaltobetonem o grubości 5 cm. Technologia wykonywania robót masą 
mineralno-asfaltową na gorąco z wycięciem krawędzi obejmuje:    
-  nacięcie uszkodzonych miejsc piłą mechaniczną wokół ubytku z nadaniem 
regularnych kształtów  
-  wybranie tłucznia na grubości 5 cm, odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu 
uszkodzenia  
-  posmarowanie krawędzi oraz skropienie remontowanego miejsca emulsją 
asfaltową  
-  rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach  
-  mechaniczne zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki przy użyciu 
walca 
-  posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową i posypanie 
drobnym kruszywem     
-  uprzątnięcie miejsca robót i wywóz gruzu we własne miejsce składowania 
Wykonawcy (zgodnie z ustawą o odpadach). 
 
Zakres przedmiotowy zadania obejmuje naprawę niżej wymienionych nawierzchni 
asfaltowych na terenie miasta Poddębice: 
 

1/ ul. Deczyńskiego wykonanie naprawy jezdni o wymiarach: 
      1,16mx3,4m=3,94m2 

2/ ul. Północna wykonanie naprawy jezdni o wymiarach: 
      1,06mx3,5m=3,71m2 
      1,02mx3,0m=3,06m2 

3/ ul. Piotrowskiego wykonanie naprawy jezdni o wymiarach: 
       4,0mx3,1m=12,40m2 
       2,0mx3,3m=6,6m2 
           2,9mx3,8m=11,02m2 
       1,8mx3,4m=6,12m2 
       1,7mx4,9m=8,3m2                                                                                                  
      1,8mx1,0m=1,8m2 
          3,8mx5,1m=19,4m2 
      3,0mx2,4m=7,2m2 
      11,13mx2,6m=29,4m2 



         3,5mx1,9m=6,65m2 
           0,65mx0,6m=0,39m2 
       2,0mx4,1m=8,2m2 

     4/ ul. Parzęczewska wykonanie naprawy jezdni o wymiarach:    
       1,2mx2,6m=3,12m2 
       1,4mx3,3m=4,62m2 
       2,10mx3,4m=7,14m2 

5/ ul. Krótka i 1-Maja wykonanie naprawy jezdni o wymiarach: 
       2,10mx2,0m=4,20m2   

Ogółem całość ok. 143 m2. 

V. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 do dnia 10 kwietnia 2019 roku  

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
Oferta winna zawierać: 
1. Cenę zamówienia uwzględniającą wszystkie zobowiązania, musi być podana w 

PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Oferta 
winna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do 
zapytania ofertowego.  

2. Oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2 
 

VII. KRYTERIA WYBORU OFERT 

Najniższa cena - 100% 
 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście na adres: Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o., ul. 
Parzęczewska 29/35, sekretariat pok. Nr 6. 

2. Oferty należy składać do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 900 w zaklejonej 

kopercie z dopiskiem „Naprawa nawierzchni asfaltowych na terenie miasta 

Poddębice”. 
3. Wybór najkorzystniejszej oferty bądź brak wyboru oferenta zostanie ogłoszony 

na stronie internetowej po adresem http://mpwik-poddebice.pl 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania wyboru 

oferty bez podania przyczyny. 
5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 43 678-43-66,  

lub 609-700-034 - osoba do kontaktu: Michał Srogosz. 

IX. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wzór formularza ofertowego – zał. nr 1; 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2; 
3. Projekt umowy – zał. nr 3; 

 

 


