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Przedmiot zamówienia 

,,Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie 
Gminy Mielec w 2015r’’ 

a) Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami przy użyciu 
remontera. 

b) Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszanką 
mineralno-asfaltową. 

c) Remont drogi gminnej w Szydłowcu (dz. ewid. nr 251/1) w technologii 
podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsją 
asfaltową szybkorozpadową i grysem kamiennym frakcji 8/11mm oraz 5/8mm. 
 

Zamawiający będzie zlecał pisemnie lub telefonicznie Wykonawcy każdorazowo rzeczowy 
zakres robót wg ustaleń. 

Podane w ofercie kwoty uwzględniają koszty przygotowania nawierzchni drogi do naprawy, 
koszty zakupu, dostawy i wbudowania materiału. 

Przewidywana zakres robót w okresie trwania zamówienia: 

Lp. Zakres Ilość 

1. 2. 3. 

1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej emulsją i grysami przy użyciu 
remontera(1) 80 ton 

2. Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszanką 
mineralno-asfaltową (1)  

20  ton 

3. 

Remontu drogi gminnej w Szydłowcu (dz. ewid. nr 251/1) w technologii 
podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni drogowych emulsją 
asfaltową szybkorozpadową i grysem kamiennym frakcji 8/11mm oraz 
5/8mm(2)  

240m2 

(1)cena zawiera koszty zakupu, dostawy i wbudowania oraz przygotowania nawierzchni drogi do naprawy. 
(2)wykonanie podbudowy pod skropienie po stronie Zamawiającego. 
 
Ilości robót podane w kosztorysie ofertowym dla każdego z zadań mają charakter 
orientacyjny i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty 
najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. Rzeczywista ilość robót 
zleconych do wykonywania w ciągu roku uzależniona będzie od potrzeb remontowych stąd 
też może różnić się od ilości określonych w kosztorysie ofertowym (do 50% wartości). 
Jakakolwiek różnica pomiędzy rzeczywistą ilością wykonanych robót, a podaną w 
kosztorysach ofertowych nie będzie podstawą do zmiany cen jednostkowych.  
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Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
a. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm. Aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

b. deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą 
techniczną 

Przed wbudowaniem należy przedstawić do akceptacji wszystkie wymagane dokumenty 
i uzyskać zgodę na jego wbudowanie przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
 

Zamawiający - nie dopuszcza: możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.   

Zamawiajacy przewiduje zwiększenie wartości zamówienia (roboty uzupełniające) do 50% 
jednak łączna wartość prac nie może przekroczyć kwoty 30tys euro netto. 

W przypadku planowanego powierzenia podwykonawcom części zamówienia należy to 
wskazać w ofercie (wskazując nazwę podwykonawcy oraz zakres robót) . 

 

Gmina Mielec  
Ul. Głowackiego 5, 

39-300 Mielec 
Mielec dnia 19.03.2015r. 


