ZARZĄDZENIE NR 121/2014
PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia 7 kwietnia 2014 r.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie robót budowlanych, przy realizacji zadania pn.: "Remont drogi ul. A.
Asnyka w Bolesławcu".
Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami: Dz. U z 2013 r. poz 984, poz. 1047
i poz. 1473) oraz § 2 Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Urzędzie Miasta Bolesławiec,
zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję komisję do przygotowania, i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, na wykonanie robót budowlanych, przy realizacji zadania pn.: "Remont drogi ul. A. Asnyka
w Bolesławcu", w następującym składzie:
- Przewodniczący Komisji - Andrzej Kuriata;
- Sekretarz Komisji - Robert Rzepnicki;
- Członek Komisji - Genowefa Bogaczewicz.
§ 2. Komisja przygotuje i przeprowadzi postępowanie zgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie Pracy Komisji Przetargowej wprowadzonym Zarządzeniem Nr 84/12 Prezydenta Miasta
Bolesławiec, z dnia 27.02.2012 r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji
Miejskich.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie
Informacji Publicznej.
- RR/RR
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami wskazanymi na wstępie, kierownik zamawiającego może powołać komisję
przetargową do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz badania i oceny ofert, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontu drogi ul. A. Asnyka w Bolesławcu.
Remont polegać będzie na:
1)Jezdniao powierzchni - 2 163,56 m2,, sfrezowanie starej, zniszczonej nawierzchni jezdni z mas
mineralno-asfaltowych, wymiana krawężników – dł. 116,2 m2, rozebranie części chodnika z mas
mineralno-asfaltowych (celem poszerzenia jezdni na usytuowanie miejsc postojowych), wykonanie
koryta gł. 35 cm, pow. – 53,90 m2, wykonanie podbudowy na rozebranej części chodnika (warstwa dolna
i górna), regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 6 szt., dla kratek ściekowych – 6 szt.,
ułożenie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 0/8 SMA (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna)
– pow. 2 217,45 m2.
2)Chodniko powierzchni - 360,32 m2, rozebranie nawierzchni z mas mineralno bitumicznych,
wykonanie koryta gł. 20 cm, wymiana obrzeży trawnikowych – dł. 116,20 cm, warstwa podbudowy
z kruszyw łamanych gr. 8 cm, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, betonowej, szarej, na posypce
z miału kamiennego z wypełnieniem spoin.
3)Oznakowanie poziomejezdni farba z masy chemoutwardzalnej (linie segregacyjne i krawędziowe)
ogółem 208,21 m2.
4)Uporządkowanie terenu, wykonanie trawników dywanowych wzdłuż wymienianych obrzeży – 116,2
m2.
5) Inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza.
Wartość szacunkowa zamówienia określona została na kwotę 176 411,79 zł.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszego zarządzenia uznaje się za uzasadnione.
– RR/RR
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