Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Rzeszów Sp. z o.o. , 35-233 Rzeszów
ul. Lubelska 54 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu
placu postojowego przy ul. Lubelskiej 54.

Zakres prac:


naprawa wybojów, spękań siatkowych, deformacji nawierzchni wraz z odnowieniem
asfaltu.

Technologia wykonywania robót :







nacięcie uszkodzonych miejsc piłą mechaniczna wokół ubytku z nadaniem
regularnych kształtów
odkucie lub frezowanie masy w miejscu uszkodzenia
wybranie gruzu i oczyszczenie uszkodzonego miejsca
posmarowanie krawędzi oraz skropienie remontowanego miejsca emulsją asfaltową
rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach
w zależności od głębokości uszkodzeń
mechaniczne zagęszczenie poszczególnych warstw

Zakresy częściowe robót na danym odcinku określą oznaczenia farbą na nawierzchni ( obrys
uszkodzenia), przy czym oznaczenie ma pozostać widoczne po wykonaniu remontu.
Przewidywana powierzchnia do remontu - 520 m² oraz remonty wpustów ściekowych
(połączone z regulacją posadowienia krat) - 6 szt.
Oferent dokona wyceny, która powinna się opierać o własną kalkulację, a także w oparciu
o wizję lokalną na terenie budowy, posiadaną wiedzę i doświadczenie. Wykonawca dokona
wyceny na własne ryzyko. W przypadku nieuwzględnienia w ofercie, jakiegokolwiek zakresu
robót, nie będzie on podlegał dodatkowej zapłacie. Uczestnicy postępowania mogą złożyć
wizytę w miejscu realizacji robót w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów
oraz ryzyka związanego z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego oraz uzyskania
wszelkich danych niezbędnych do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie
zamówienia.
Materiały, które są konieczne do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
na własny koszt. Materiały dostarczone przez Wykonawcę do wbudowania muszą być
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadać wymagane
atesty oraz certyfikaty.
Materiał usunięty z nawierzchni remontowanych Wykonawca złoży w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego.
Wykonawca w ofercie winien przedstawić cenę za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia.

W ofercie należy podać cenę oferty w zł:
a) bez podatku VAT-cena netto,
b) kwotę podatku VAT – podatek VAT,
c) łącznie z podatkiem VAT – cena brutto
Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług.
UWAGA!
Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć i zagwarantować odpowiednie zabezpieczenia
miejsc wykonywania poszczególnych elementów robót budowlanych z uwagi na fakt, że
wszystkie prace wykonywane będą na użytkowanym obiekcie przy ruchu pracowników. Tym
samym, Wykonawca jest zobowiązany wykonywać przedmiot zamówienia w sposób
nieutrudniający pracę i funkcjonowanie Zamawiającego. Nie ma możliwości całkowitego
wyłączenia i zamknięcia obiektu na czas trwania wykonywania przedmiotu zamówienia.
Uchybienia w w/w zakresie zostaną uznane za nienależyte wykonywanie umowy o udzielenie
zamówienia.
Kryteria oceny oferty.
1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
Cena: 90% (C)
Okres Gwarancji: 10% (OG)
2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium
otrzyma max. Liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów zgodnie z poniżej
przedstawionymi wzorami do obliczenia punktowego.

3. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium Cena ( C ):
Cn
Cena (C) =-------- x 90%
Cob
gdzie:
C - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za Cenę,
Cn -najniższa zaoferowana Cena
Cob – cena zaoferowana w ofercie badanej
4. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego w kryterium Okres gwarancji (OG):
OGob
(OG) = ------------- x 10%
OGn

gdzie:
OG - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za oferowany okres Okres gwarancji,
OGob – liczba punktów przyznana ofercie badanej w kryterium Okres gwarancji,
OGn - najwyższa liczba punktów przyznana ofercie w kryterium Okres gwarancji.
W związku z ustalonym kryterium „ okres gwarancji” wykonawcy zaoferować mogą niżej
wymienione terminy, podlegające następującej punktacji:
 Okres gwarancji 24 m-ce – 1 pkt
 Okres gwarancji 36 m-ce – 2 pkt
 Okres gwarancji 48 m-ce – 3 pkt
( Zaoferowany przez Wykonawców okres gwarancji na przedmiot zamówienia nie może być
krótszy niż 24 miesiące oraz dłuższy niż 48 miesięcy).
5. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą , pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Oferentami są:
 w zakresie zagadnień proceduralnych : Leszek Czajkowski tel. (017) 866-04-25
 w zakresie zagadnień merytorycznych : Mariusz Hałdys tel. (017) 866-04-03
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy złożyć na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul.
Lubelska 54, 35-233 Rzeszów,(sekretariat ) w terminie do 28.07.2020 r. do godziny 1300.
W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę.
2. Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o., ul.
Lubelska 54, 35-233 Rzeszów, (sala konferencyjna ) w dniu 28 07. 2020 r. o godzinie 1315.
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium: cena (netto) - 90 %,
warunki gwarancji -10%.

