Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU

Numer sprawy: 2019/03/00006
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. (PLB) ul. I. Paderewskiego 1,86-005 Białe Błota, wpisany do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII
Wydział Gospodarczy KRS, pod nr: KRS 0000121056, o kapitale zakładowym w wysokości 107 518
404,00 zł całkowicie wpłaconym, NIP 554-030-92-29 (dalej jako Zamawiający),
niniejszym ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie:
Negocjacje z wieloma wykonawcami na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez Port Lotniczy
Bydgoszcz S.A. wprowadzonego Zarządzeniem Prezesa Zarządu z dn. 01.03.2010r. oraz ustawy z dn. 23
kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 64.16.93):
Naprawa nawierzchni lotniskowych – drogi kołowania
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Izabela Przybylska, e-mail: i.przybylska@bzg.aero,
tel. 00 48 52 365 46 35.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (znaczenie kryteriów i sposób oceny oferty): 100% - cena
Inne istotne postanowienia:
a) Preferowany termin płatności:
Płatność jednorazowa, po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od
dnia

odbioru

przedmiotu

umowy

(pisemnym

protokołem

bez

zastrzeżeń)

przez

Zamawiającego, na podstawie faktury VAT (nie wcześniej niż w terminie 21 dni od daty
dostarczenia faktury VAT), przelewem na wskazany rachunek bankowy. Za datę zapłaty
przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin płatności może
być przedmiotem negocjacji.
b) kary umowne:
•

W

przypadku

opóźnienia

w

wykonaniu

zamówienia

Wykonawca

zapłaci

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,00 % wartości zamówienia netto za
każdy dzień opóźnienia.
•

W przypadku odstąpienia od zamówienia przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn
leżących po drugiej Stronie, Strona z winy której nastąpiło odstąpienie zapłaci Stronie

odstępującej karę umowną w wysokości stanowiącej 10% (dziesięć procent) wartości
zamówienia netto.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego
wysokość zastrzeżonej kary umownej.
Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie wynagrodzenia za realizację Zamówienia o
nałożoną karę.
Zamawiający jest uprawniony do zamknięcia postępowania bez podania przyczyny na każdym jego etapie,
bez dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, jak też do nie podpisania zamówienia z wyłonionym
Wykonawcą.
Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy oferta winna być przesłana drogą
elektroniczną jako załącznik (skan PDF) .
Termin składania ofert upływa dnia: 09.04.2019r. o godz. 14:00- pilne
Wyłonienie najkorzystniejszej oferty będzie miało miejsce w siedzibie PLB S.A.

Opis przedmiotu zamówienia
Data: 04.04.2019r.
Numer sprawy: 2019/03/00006
Poz.

Przedmiot zamówienia

Ilość

1

Naprawy zapadniętej nawierzchni w trzech miejscach oddalonych od siebie
maksymalnie o 2 km - W miejscu uszkodzenia należy rozebrać istniejącą

Jedn.

200

m²

35

m²

nawierzchnię (około 10 cm betonu asfaltowego z siatką stalową oraz około 20
cm betonu cementowego)

do głębokości 75 cm. Następnie należy zagęścić

grunt i uzupełnić wykop kruszywem kamiennym o frakcji 0/31,5 mm na
głębokości 60 cm. Kruszywo należy zagęścić przynajmniej w dwóch warstwach
co 30 cm. Następnie należy wykonać nawierzchnię MMA w sumie o grubości 15
cm w dwóch warstwach. Warstwa wyrównawcza o grubości 10 cm AC 16 W i
ścieralna 5 cm AC 11. Na łączeniu nawierzchni zastosować taśmy dylatacyjne.
Należy również odtworzyć oznakowanie poziome farbą przeznaczoną na
nawierzchnie lotniskowe w kolorze żółtym (Start Liner HS) z mikrokulkami
szklanymi.
Prace

wykonywane

w

czasie

zamknięcia

lotniska

w

porozumieniu

zamawiającym w godzinach od 15:00 do 7:00 następnego dnia.
Montaż i demontaż zagłębionych opraw STOP BAR po stronie Zamawiającego.

z

