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OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
DLA REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH W ZADANIU

„PRZEBUDOWA ODWODNIENIA UL. GŁÓWNEJ W JANÓWCE GM. ANDRESPOL""
l. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

„Przebudowa odwodnienia ul. Głównej wJanówce grn. Andrespol"
2. Zamawiający

Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd powiatu łódzkiego Wschodniego
z siedzibą w Łodzi ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź.

3. Opis stanu istniejącego
Wg pkt 2 opisu do projektu zagospodarowania załączonego projektu wykonawczego.

4. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

odcinka (198,50 m) kanału deszczowego z przyłączeniem rowu od strony napływu
i włączeniem do rowu od strony odpływu,
l wpustu deszczowego (na studzience ulicznej betonowej 0500 mm z osadnikiem
i z żeliwnym wpustem ściekowym ulicznym),
6 studzienek kanalizacyjnych systemowych D 600 mm
(z żeliwnym wpustem ulicznym 400/600).
odtworzenia terenu robót do stanu istniejącego przed budową kanalizacji
deszczowej.

Wg załączonego „Projektu wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb
odwodnienia ul. Głównej na odcinku od ul. Jaśminowej do Miodowej w miejscowości
Janówka grn. Andrespol".

5. Dodatkowe informacje dla oferenta
l) Zamawiający zawrze umowę z wynagrodzeniem ryczałtowym, płatność nastąpi

przelewem na wskazane w ofercie konto w terminie 14 dni od daty przekazania
protokolarnego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.

2) Zamawiający w umowie zamieści zapis o karach za nieterminowe wykonanie
zamówienia w wysokości 0,2% wartości brutto oferty za każdy dzień opóźnienia.

3) Zamawiający w dniu zawarcia umowy przekaże :
a) Projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia

ul. Głównej na odcinku od ul. Jaśminowej do Miodowej w miejscowości Janówka
grn. Andrespol,

b) Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 22.10.2019 r.
znak WA.ZUZ.3.421.640.2019.AD,

c) Specyfikację techniczną. Sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia
ul. Głównej na odcinku od ul. Jaśminowej do Miodowej w miejscowości Janówka
grn. Andrespol,

d) Wniosek zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających
uzyskania pozwolenia na budowę z 21.11.2019 r znak RGRiOŚ.272.2.8.2019.5P,

e) Zaświadczenie o braku sprzeciwu na wykonanie robót objętych zamówieniem
z dnia 11.12.2019 r. znakAiB.6743.78.Z.2019.M.S..

4) Zamawiający wymaga udzielenia 60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonane
prace.



5) Zamawiający wymaga opracowania, zatwierdzenia i wprowadzenia przez Wykonawcę
na swój koszt organizacji ruchu na czas budowy.

6) Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty na druku stanowiącym
załącznik nr 2 do zaproszenia w wyznaczonym terminie.

7) Do oferty należy załączyć oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą prawo
do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika robót na drodze klasy „Z",
lub kopie uprawnień budowlanych wraz z kopią zaświadczenia o przynależności
do właściwej izby samorządu zawodowego.

8) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9) Wykonawca pozostaje związany ofertą w terminie 15 dni od wyznaczonej w pkt. 8

daty składania ofert.
10) Zamawiający może wezwać Wykonawcę jeden raz do wyjaśnienia treści złożonej

oferty.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku kiedy

cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć
na realizację zadania.

6. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie 60 dni od daty zawarcia umowy.

7. Kryterium oceny ofert
Zamawiający ustala cenę brutto przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 4 jako
jedyne kryterium oceny ofert.

8. Termin i forma składania ofert
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 marca 2020 r. do godz. 15°°:

osobiście na piśmie w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łodzi 6 piętro pokój 606,
90-113 Łódź ul. Sienkiewicza 3,
faxem:nr426329311,
email: powiat@lodzkiwschodni.pl (nie wymaga się zabezpieczenia oferty złożonej
drogą elektroniczną bezpiecznym podpisem elektronicznym),

Oferta złożona na załączonym druku powinna zawierać:
l) cenę brutto usługi,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków do wykonania przedmiotu zamówienia.
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Załączniki:
l. Druk oferty,

Projekt wykonawczy sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ul. Głównej
na odcinku od ul. Jaśminowej do Miodowej w miejscowości Janówka grn. Andrespol,
Decyzja pozwolenie wodnoprawne z dnia 22.10.2019 r. znak WA.ZUZ.3.421.640.2019.AD,
Specyfikację techniczną. Sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia ul. Głównej
na odcinku od ul. Jaśminowej do Miodowej w miejscowości Janówka grn. Andrespol,

5. Zgłoszenie z 21.11.2019 r. znak RGRiOŚ.272.2.8.2019.SP,
Zaświadczenie z dnia 11.12.2019 r. znak AIB.6743.78.Z.2019.M.S,
Przedmiar,
Druk klauzuli informacyjnej.
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