Wrocław, dn. 13.06.2013 r.
EZ12-Ez5b-211c/29/2013

PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Usługi
ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa
Zakład Dolnośląski
ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław
ogłasza przetarg nieograniczony na :
Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu
podstacji trakcyjnej PT Wrocław Popowice, realizowanych w ramach zadania pt.:
,,Modernizacja budynku PT Wrocław Popowice”.
1. Przedmiotem

zamówienia

jest

wykonanie

robót

budowlanych

polegających

na utwardzeniu terenu podstacji trakcyjnej PT Wrocław Popowice, realizowanych
w ramach zadania pt.: ,,Modernizacja budynku PT Wrocław Popowice”, w zakres których
wchodzi :
a). Ułożenie terakoty wraz z cokołami w pomieszczeniach nr: 2,3,4,8,10,11
w PT Popowice.
b). Wykonanie posadzki żywicznej gładkiej jednokolorowej w kolorze szarym SILIKAL
o gr. 1,0 mm w hali głównej PT Popowice oraz pomieszczeniach nr. 9 i 12 – prace
należy wykonać na obiektach czynnych elektrycznie, brak możliwości wyłączenia
obiektów z ruchu elektrycznego.
c). Wykonanie nawierzchni jezdnej (utwardzenie terenu) zgodnie z poniższą tabelą w
PT Popowice i projektami zagospodarowania terenu. Pozostały teren nie utwardzony
należy wyrównać poprzez nawiezienie ziemi humusowej i zasianie trawy- prace
należy wykonać na obiektach czynnych elektrycznie, brak możliwości wyłączenia
obiektów z ruchu elektrycznego.
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Tabela: Opis prac związanych z utwardzeniem terenu
Lp.

Zakres robót podstacja trakcyjna

J.m.

PT Wrocław Popowice
1 Roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni

Ilość

kpl

1

kpl

1

3.1 wykonanie koryta na całej szerokości jezdni gł. 55 cm

m2

530

3.2 wykonanie koryta na całej szerokości chodnika gł. 35 cm

m2

40

4 Wywóz materiałów z korytowania wraz z kosztami

kpl

1

5 Ułożenie krawężników 15x30 na ławie betonowej

m

150

6 Ułożenie obrzeży 30x8 na ławie betonowej

m

50

m2

530

m2

40

betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami
2 Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami
utylizacji i zagospodarowania odpadów
3 Roboty przygotowawcze

utylizacji i zagospodarowania odpadów

7 Roboty nawierzchniowe
7.1 wykonanie nawierzchni drogowej
warstwa tłucznia kamiennego gr. 40 cm
warstwa klińca kamiennego gr. 15 cm
warstwa miału kamiennego (stabilizacja) gr. 5 cm
7.2 wykonanie nawierzchni chodnika
warstwa tłucznia kamiennego gr. 25 cm
warstwa klińca kamiennego gr. 15 cm
warstwa miału kamiennego (stabilizacja) gr. 5 cm
7.3 wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.

m2

40

8 cm na podypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.
4. Wymagany termin realizacji zadania: 30.11.2013 r.
5. Termin składania ofert: do dnia 28.06.2013 r., do godz. 1100.
6. Termin otwarcia ofert : 28.06.2013 r., godz. 1115.
7. Oferty należy składać: PKP Energetyka S.A. Oddział Usługi z siedzibą w Warszawie Zakład Dolnośląski, ul. Joannitów 13, 50-525 Wrocław, pok. nr 275.

8. Kryteria wyboru ofert:
a) cena oferty - 90 pkt.
b) wykazanie co najmniej dwóch zrealizowanych na Podstacjach Trakcyjnych PKP robót
o podobnym do przedmiotu zamówienia zakresie - 10 pkt.
9. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektami wykonawczymi można
pobrać ze strony internetowej www.pkpenergetyka.pl
10. Wadium na całość zadania wynosi 2.000,00 zł., należy złożyć do dnia 28.06.2013 r.,
do godz.1100.
11. Oferenci zostają związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
12. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami :
 Bogumił Gulewicz, ds. formalno-prawnych, tel. kom. 697 041 298, (071) 717 12 95.
 Grzegorz Wciórka, ds. technicznych, tel. kom. 697 041 202, (071) 717 55 91.
 w godz. od 830 do 1430.
 e-mail: b.gulewicz@pkpenergetyka.pl

W przetargu mogą wziąć udział oferenci którzy :
1) Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi.
2) Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności
wymaganych przez ustawy nakładające obowiązek posiadania takich uprawnień.
3) Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Przedłożą ofertę zgodną z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ.

