
Powiat Grudziądzki 
86 – 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 

tel. (0 – 56) 45 – 14 – 400, faks (0 – 56) 45 – 14 – 401 
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyŜej 60 000 EURO 

na remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami  
oraz masą bitumiczną na gorąco 

 
1. Zamówienie obejmuje  
„Remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami oraz masą bitumiczną na gorąco”: 
Zadanie nr 1: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin 
Grudziądz i Radzyń Chełmiński, w ilości łącznej do 9.500 m2 
Zadanie nr 2: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin 
Świecie n.Osą i Łasin, w ilości łącznej do 9.500 m2 
Zadanie nr 3: remont cząstkowy dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie gmin Gruta 
i Rogóźno, w ilości łącznej do 9.000 m2 
Zadanie nr 4: remont cząstkowy dróg powiatowych masą bitumiczną na gorącą na terenie Powiatu 
grudziądzkiego, w ilości łącznej do 500 m2 

(Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45.23.31.42-6) 
2. Dopuszcza się moŜliwość składania ofert częściowych. 
3. Termin realizacji zamówienia: 
I etap: wykonanie wiosennych remontów dróg  75% ilości zamówienia  
data rozpoczęcia 01. 04. 2007 r. (o ile warunki atmosferyczne umoŜliwi ą rozpoczęcie)   
data zakończenia 31.05.2007 r.  
II etap: wykonanie prac remontowych dróg w zaleŜności od pojawiających się potrzeb 25% ilości 
zamówienia 
data rozpoczęcia 15. 08. 2007 r. data zakończenia do 31. 10. 2007 r.  
Remont cząstkowy masą bitumiczną musi być wykonany w terminie od 01.04.2007 r. do 30.04.2007 r.  
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna odebrać w Starostwie Powiatowym,  
    przy ul. Małomłyńskiej 1, 86 – 300 Grudziądz w pokoju nr 33, za pośrednictwem poczty lub moŜna    
   pobrać ze strony internetowej: www.bip.powiatgrudziadzki.pl  
    5. Ofertę naleŜy złoŜyć w Starostwie Powiatowym, przy ul. Małomłyńskiej 1,  
    pok. nr 22, nie później niŜ 22. 02. 2007 r. do godz. 11.00. 
6. Uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami są:  
 -   Pani Joanna Napolska – Wydział Promocji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe,           
     ul. Małomłyńska 1, 86 – 300 Grudziądz, tel. (056) 45 14 404, w godz. 7.30 – 15.30 
-   Pan Janusz RóŜański – Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Paderewskiego 233,  
    86 –  300 Grudziądz, (056) 46 48 257, w godz. 7.00 – 15.00  
7. Nie dopuszcza się moŜliwości składania oferty wariantowej. 
8. Wadium wynosi: 
Zadanie Nr 1 – 2.365,00 zł  
Zadanie Nr 2 – 2.365,00 zł 
Zadanie Nr 3 – 2.240,00 zł  
Zadanie Nr 4 – 250,00 zł 
9.   Kryterium oceny ofert: cena 100% 
10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2007 r. o godz. 11.15. w siedzibie Zamawiającego    
      sala nr 12. 
11. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni od dnia złoŜenia oferty. 
12. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1              
       i 2; spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
        oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
13. Ogłoszenie o w/w przetargu zostało przekazane w dniu 19. 01. 2007 r. do zamieszczenia                      
na  stronach Urzędu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) 
 


