Nr sprawy: OS.6140.11.26.2018

Pabianice, dnia 18 listopada 2020 r.

Zamawiający:
Miasto Pabianice
ul. Zamkowa 16
95-200 Pabianice

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Zamawiający – Miasto Pabianice, z siedzibą: Pabianice, ul. Zamkowa 16, reprezentowany przez
Prezydenta Miasta Pabianic zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn:
Zagospodarowanie terenu zaplecza przy pawilonie dla kotów na terenie Schroniska dla zwierząt
1. Informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty:
1.1. Opis przedmiotu zamówienia
1) Konstrukcja placu manewrowego i miejsc postojowych
Konstrukcja ruchu – KR-4
Warstwa nawierzchniowa z płyt ażurowych betonowych grubości – 8,0 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5,0 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa C90/3 0/31,5 mm - 20,0 cm
Podsypka piaskowa zagęszczona warstwowo - 10,0 cm
2) Konstrukcja chodnika i opaski przy budynku
Nawierzchnia z kostki brukowej grubość – 6,0 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3,0 cm
Warstwa podbudowy z kruszywa C90/3 0/31,5 mm - 10,0 cm
Podsypka piaskowa zagęszczona warstwowo - 10,0 cm
3) Elementy dróg
Obramowanie placu należy wykonać z krawężników betonowych 15x30 cm ułożonych na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm i na ławie z betonu C12/15 z oporem, wyniesionym ponad
nawierzchnię jezdni na wysokość 10 cm. Chodnik i opaskę przy budynku na szerokości terenów zielonych
należy obramować obrzeżami betonowymi 8x30 cm ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
o grubości 5 cm.
4) Roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszego zamówienia, z wykorzystaniem najlepszych praktyk, zasadami współczesnej wiedzy technicznej
oraz obowiązującymi przepisami. Zastosowane wyroby budowlane muszą być dopuszczone do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca sam organizuje zaplecze budowy i zabezpiecza materiał do budowy oraz odpowiada za wszelkie
szkody wobec osób trzecich i Zamawiającego do czasu odbioru robót.
5) Roboty wykończeniowe
Po zakończeniu robót związanych z budową utwardzeń na terenie działki należy cały teren budowy oraz
teren przyległy uprzątnąć z pozostałości materiałów. Drogi dojazdowe, po których prowadzony był ruch
pojazdów budowy należy odtworzyć do stanu sprzed rozpoczęcia budowy, nawet jeżeli wybiegają one poza
zakres przedmiotowej przebudowy. Załadunek i wywóz odpadów i urobku z budowy zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa pozostaje po stronie Wykonawcy.
Wycenę należy podać dla:] zakresu:
Wykonanie utwardzenia/zagospodarowania terenu:
➢ Plac manewrowy i miejsca parkingowe o łącznej pow. 311,0 m2 – materiał płyty ażurowe.
➢ Krawężnik – 80,5 mb
➢ 1/2 woliery dla kotów o pow. 6,0 m2 – materiał kratka trawnikowa, obrzeża 10 mb
➢ 1/2 woliery dla kotów o pow. 6,0 m2 – trawnik
➢ Chodnik i opaska przy budynku o pow. 39,0 m2 – materiał kostka brukowa, obrzeża 102 mb
➢ Trawnik o pow. 265,50 m2 – ziemia i trawa

2. Miejsce wykonania usługi: teren Schroniska dla zwierząt, teren nieruchomości przy ul. Partyzanckiej
94-108, nr ewidencyjny działki 370/5, obręb P-10.
3. Termin wykonania zamówienia: do dnia 18.12.2020 r.
4. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:
Wszelkich informacji w zakresie przedmiotowego zaproszenia udziela Wydział Ochrony Środowiska.
Osoba do kontaktu:
Agnieszka Pietrowska tel. /042/ 22-54-628, /042/ 22-54-629, e-mail: apietrow@um.pabianice.pl
Marta Skonieczna tel. /042/ 22-54-628, /042/ 22-54-629, e-mail: mrajska@um.pabianice.pl
5. Opis sposobu przygotowania oferty:
Ofertę należy przygotować na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
6. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Przygotowaną ofertę należy przesłać do dnia 23.11.2020 r. godz. 10.30 za pomocą poczty elektronicznej
na wyżej podane adresy. O wyniku wyboru Zamawiający poinformuje Oferentów poprzez zamieszczenie
informacji na stronie internetowej https://bip.um.pabianice.pl/
7. Opis sposobu obliczania ceny:
Proszę o podanie ceny netto, brutto oraz wysokość podatku VAT osobno dla każdego wariantu. Cena
w złożonej ofercie winna obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia i należy
podać ją w złotych z obowiązującym podatkiem VAT. Umowa zostanie zawarta z oferentem, który złoży
najkorzystniejszą ofertę.
8. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Nie dotyczy
9. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie za
mówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów,
które potwierdzą możliwość wykonywania usługi.
10. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień
o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8
ustawy - Prawo zamówień publicznych, udostępnionym na stronie internetowej: www.um.pabianice.pl
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