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pieczęć komórki organizacyjnej 

Kudowa Zdrój dn.2017.06.09 

DR.224. 24.2017 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM 

którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

1. Zamawiający: 

Park Narodowy Gór Stołowych ,57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 3 1 ; 

NIP 883-185-29-45; REGON 021783891 

e-mail:pngs@pngs.com.pl 

tel.(74)8ó61436; FAX.(74)8662097 

Opis przedmiotu zamówienia: roboty budowlane - uzupełnienie ubytków mieszanką asfaltową w 
jezdni drogowej ulepszonej w kierunku trasy turystycznej Bł. Skał w Kudowie Zdroju. 

2.1. Nazwa zadania:"Remont cząstkowy drogi asfaltowej PNGS - dojazdowej do trasy turystycznej 
Błędne Skały" 

CPV 45.23.32.20-7 roboty w zakresie nawierzchni 
CPV 45.23.3142-6 roboty w zakresie naprawy dróg 
CPV 45.00.00.00-7 roboty budowlane 
CPV 45.10.00.00-8 przygotowanie terenu pod budowę 

2.2.0pis przedmiotu zamówienia: 

W ramach zadania należy wykonać następujące prace: wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni 
asfaltowej drogi - poprzez wbudowanie do 40 ton mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco , 
tj.szczegołowo: 

-oznakowanie dróg na czas trwania robót, 
-wycięcie uszkodzonej nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów, 
-oczyszczenie lokalnych wgłębień lub uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmy, 
- zagospodarowanie rumoszu we własnym zakresie, 
- posmarowanie uszkodzonego miejsca ogrzanym asfaltem, 
- rozścielenie mieszanki asfaltowej w jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości 
uszkodzeń, 
- posmarowanie naprawianego miejsca ogrzanym asfaltem, 
- skropienie bitumem górnej warstwy i zasypanie kruszywem, 
- wypełnienie masą asfaltu lanego wyboju lub miejsc zagłębionych do poziomu otaczającej 
nawierzchni, 

- posypanie piaskiem i zatarcie 
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- demontaż oznakowania po zakończeniu prac, 
- wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki, 

2)Szacowana przez Zamawiającego ilość masy asfaltowej do wbudowania 40 ton. 
S.Warunki umowy 
5.1. Cenę zadania należy skalkulować ryczałtowo za wbudowanie 40 ton masy asfaltowej. , 
3.2. W ofercie należy podać cenę netto i brutto za wbudowanie 1 tony masy asfaltowej i za ' 
szacowaną przez Zamawiającego ilość 40 ton masy asfaltowej. 
3.3. Wymagrodzenuie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy. 
3.4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie zgodnie z warunkami umowy. 
3.5. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości wykonanych i 
odebranych robót budowlanych, na podstawie sprawdzonej i zatwierdzonej przez Zamawiającego 
ilości wbudowanej masy asfaltowej ,obliczonej wg normy zużycia na Im^ przy gł.5 cm wgłębienia 
tj.114,95 kg/m.2 
4.1.Termin płatności 14 dni od wykonania zadania i otrzymania prawidłowo wystawionej f-ry VAT. 
4.2 Podstawą do wystawienia f-ry będzie protokół odbioru zadania spisany przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. 
4.3. Termin wykonania umowy 30 dni od daty podpisania umowy. 
4.4. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację robót poprzez zabezpieczenie nadzoru 
wykonawczego. 
4.5. Wykonawca winien przestrzegać godzin wjazdu-zjazdu na drodze dojazdowej do Błędnych Skał 
który odbywa się w systemie ruchu wahadłowego .Na czas prowadzenia prac drogowych 
Zamawiający nie wyraża zgody na wstrzymanie ruchu pojazdów kołowych na przedmiotowej drodze 
która jest miejscem wykonania u mowy. 
Jedynie w poniedziałki i piątki od godz. 15,30 Zamawiający wstrzymany ruch na drodze. ; 
4.6.0bowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie prac zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem 
obowiązujących przepisów BHP. . . , 
5. Miejsce realizacji zamówienia: teren PNGS Obw. Ochr. Bukowina Odz.l21;122;127 
6. Oferty należy składać do dnia 16.06.2017 r do godz.l5°°. 
7.0pis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny(C) 
(100%=100 pkt) 
C= cena oferowana najniższa brutto/cena badanej oferty x 100 pkt. x % 
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag, może 
osiągnąć ^ ^ 
oferta wynosi 100 pkt. 
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy ,który uzyska najwyższą liczbę punktów w wyniku 
oceny oferty 
na podstawie kryterium oceny określonej powyżej. 

B.Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail) 
Irena Bogdan-Czmer (74)8654922,e-mail inwestycje@pngs.com.pl 
9.Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty : 
9.1. Oferty należy składać do dnia 16.06.2017 r do godz.l5°°. , ^ 
W siedzibie Zamawiającego , w sekretariacie (pokój nr 10), ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa 
Zdrój, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferta@pngs.com.pl w tytule oferta na: 
:"Remont cząstkowy drogi asfaltowej PNGS - dojazdowej do trasy turystycznej Błędne Skały" 
9.2. Decyduje data i godzina wpłynięcia ofert do siedziby Zamawiającego 
drogą pocztową na adres : Park Narodowy Gór Stołowych , ul. Słoneczna 31,57-350 Kudowa 

Zdrój, z dopiskiem oferta na:" :"Remont cząstkowy drogi asfaltowej PNGS - dojazdowej do trasy 
turystycznej Błędne Skały" decyduje data i godzina wpłynięcia ofert do siedziby Zamawiającego). ' 
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9.3. Faksem pod numer(074)865-49-18. 
10. Termin związania oferenta z ofertą - 14 dni 

11. Informacje dodatkowe. 
11.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 
11.2. Zamawiający informuje, że obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z oferentami 
pomocą faksu lub poczty elektronicznej na adres: oferta@pngs.com.pl 
11.3.0fertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, 
nieścieralnym. 

Sporządził.: DR 

ZATWIERDZAM 

i odbioru robót 
Zal.nr.4 - lokalizacja drogi (mapa) 

Załączniki: 
Zal.nr.l - wzór oferty 
Zał.nr.2 - wzór umowy 
Zał.nr.3- specyfikacje techniczną wykonania 

K T O R 
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