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Oferta

Wykonanie betonowych
elementów dróg



I. Mota-engil
    Central Europe

400 km autostrad i dróg szybkiego ruchu

4500 wybudowanych mieszkań

300 jednostek sprzętu 

własna kopalnia granitu

8 wytwórni mas bitumicznych

1200 pracowników

I. Mota-Engil Central Europe

Jeden z największych generalnych wykonawców na 
polskim rynku, specjalizujący się  w budownictwie 
drogowo-mostowym, kubaturowym, 
elektroenergetycznym oraz real estate.

Firma ma w swoim dorobku ponad 400 km autostrad
i dróg ekspresowych, liczne kompleksy mieszkaniowe, 
budynki użyteczności publicznej, stacje 
elektroenergetyczne oraz zrealizowany w formule PPP 
parking podziemny we Wrocławiu. Posiadamy własne 
zasoby produkcyjne, w tym 300 jednostek sprzętu 
ciężkiego i transportowego, 8 wytwórni mas 
bitumicznych, jak również własną kopalnię granitu
w Górce Sobockiej, produkującą milion ton kruszywa 
rocznie. Mota-Engil działa w Polsce od 1997 roku, 
zatrudniając obecnie około 1200 pracowników.
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�  Budownictwo drogowe 

�  Budownictwo mostowe 

�  Budownictwo kubaturowe 

�  Nieruchomości

�  Utrzymanie dróg 

�  Kopalnie 

�  Prace elektroenergetyczne

�  Wytwórnie mas bitumicznych

�  Baza sprzętu i transportu

II. Obszary biznsowe

II. Obszary biznesowe

1,18 mld PLN
przychód MECE w 2020 r.

11,4 mln PLN
wynik netto 2020

58,5 mln PLN
EBITDA 2020

1,93 mld PLN
portfel zamówień 2020

Informacje finansowe
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III.Baza sprzętu
      i transportu

Mota-Engil Central Europe na potrzeby realizacji własnych 
kontraktów oraz świadczenia usług zewnętrznych posiada 
rozbudowaną flotę sprzętowo–transportową. 

Do parku maszynowego co roku dołączają nowe i bardziej zaawansowane 
technologicznie jednostki, wpływając pozytywnie
na dalszą optymalizację kosztów realizacji robót budowlanych. Wszystkie 
maszyny oraz pojazdy ciężarowe wyposażone są w urządzenia 
monitorujące parametry pracy oraz systemy telemetryczne. Baza 
dysponuje sprzętem do robót ziemnych, mostowych, stabilizacji gruntu 
oraz specjalistycznymi jednostkami takimi jak maszyny do betonowania 
ślizgowego, żurawie wieżowe czy sprzęt do robót bitumicznych. Część 
maszyn wyposażona jest w dodatkowe systemy sterowania maszyn 3D 
usprawniających oraz przyśpieszających wykonanie precyzyjnych prac. 
Tworzymy flotę w oparciu o sprawdzone rozwiązania wiodących 
światowych producentów takich jak: CAT, Komatsu, Volvo, 
Wirtgen/HAMM/Vogele, MAN, Mercedes, Trimble.



IV. Wykonywanie
       betonowych
       elementów dróg

Od ponad 10 lat realizujemy na terenie Polski roboty betonowe
na autostradach, jak i drogach ekspresowych zarówno w obrębie 
własnej firmy jak również na zewnątrz.

Portfel realizacji przekroczył już ponad 500 km różnego typu form 
ścieków, krawężników, obrzeży, brewki. Charakteryzuje nas 
terminowość oraz jakość wykonania. Dodatkowo służymy pomocą na 
betoniarniach oraz podczas weryfikacji dokumentacji Zamawiającego.    

Power Curber 5700-C to jedna maszyna do wielu zastosowań
w branży drogowej.

Przeznaczona jest do układania betonowych krawężników z odwodnieniami, 
barier, chodników i wąskich dróg. Już od momentu rozpoczęcia produkcji model 
5700-C był uważany za innowacyjną maszynę na rynku m.in. dzięki 
innowacyjnym technologiom sterowania.  Kompaktowe wymiary sprzętu 
pozwalają operatorom swobodnie operować w miejscach takich jak narożniki 
parkingów, wysepki i uliczki.

Aktualnie MECE posiada dwie ekipy wraz z maszynami Power Curber
5700 C / 2011 oraz 2019 rok. 

POWER CURBER 5700-C
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IV. Oferta

MECE oferuje wykonanie betonowych elementów dróg 
(krawężnik/ściek/obrzeża/brewka) metodą ciągłego układania 
betonu.

Rodzaj elementu układanego jak i formy dostosowane są do obowiązujących 
norm. Cena jednostkowa wykonania elementu uzgadniana każdorazowo
w zależności od zakresu prac. 

Cena jednostkowa zawiera:

�  rozłożenie betonowego elementu,

�  przygotowanie systemu prowadzącego rozkładarkę,

�  wykonanie dylatacji pozornych (co 5 mb),

�  wypełnienie szczelin dylatacji pozornych,

�  oprysk betonu środkiem pielęgnacyjnym
        wg zaleceń producenta,

�  konfigurację rozkładarki do formowania
        ślizgowego betonu, 

�  rozstawienie szpilek do linki tyczącej,

�  robociznę, sprzęt, narzędzia.

Cena jednostkowa nie zawiera:

�  mobilizacji maszyny,

�  kosztów betonu konstrukcyjnego wg specyfikacji 
        określonej w dokumentacji technicznej 
        Zamawiającego wraz z dostawą,

�  kosztów badań mieszanki betonowej
        na miejscu wbudowania,

�  robót prowadzonych poza standardowym tygodniem 
        pracy oraz dni świątecznych
        (pon. – pt. 7.00 do 19.00),

�  wykonania i wypełnienia szczelin dylatacyjnych 
        podłużnych wzdłuż ścieku betonowego (pomiędzy 
        jezdnią a ściekiem),

�  obsługi geodezyjnej,

�  organizacji ruchu,

�  dostawy i montażu studzienek.
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Minimalne wymagania Wykonawcy:

�  preferowane minimalne fronty przygotowane
        przez Zamawiającego na mobilizacje to 2000 mb,

�  minimalne dostawy betonu to 18m3/H - Wykonawca 
        ma prawo odmówić dostawy betonu ze względu na 
        niespełniające wymagań kryteria jakości,

�  wysokość elementu do 32 cm.
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Zamawiający zapewni we własnym zakresie:

�   Komplet dokumentacji projektu wykonawczego,

�   Elementy zagospodarowania placu budowy: utwardzone drogi 
         dojazdowe dla dostaw mieszanki betonowej i transportu rozkładarki          
         na miejsce budowy,

�   Kompleksowe zarządzanie ruchem na placu budowy, tak by          
         zapewnić. Wykonawcy bezpieczną strefę pracy,

�   Usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącymi przeszkodami 
         uniemożliwiającymi prowadzenie prac budowlanych,

�   Organizację wewnętrznego transportu na miejscu
         wykonywania robót, 

�   Zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy (możliwość          
         korzystania z toalet Zamawiającego),

�   Kontakt do osoby uprawnionej do udzielania wszelkich informacji
         i odpowiedzi na wątpliwości powstałe w trakcie wykonywania robót,

�   Bezpieczne środowisko pracy dla sprzętu i zespołu roboczego 
          zapewniające dostateczną wydajność robót,

�   Bezpieczną strefę roboczą rozkładarki na budowie,

�   Przygotowanie zagęszczonego podłoża pod układane elementy oraz 
         fundamenty studni na odpowiedniej wysokości wg specyfikacji
         i rzędnych terenu określonych w projekcie wykonawczym, osadzenie 
         pierścieni na trasie układania, 

�   Mechaniczne czyszczenie nawierzchni po zakończeniu zmiany,

�   Miejsce na budowie do wyczyszczenia rozkładarki, narzędzi i dostęp   
         do ujęcia wody bieżącej,

�  Usunięcie i likwidację nadwyżki betonu,

�  Bezpieczne miejsce na budowie pod nadzorem ochrony
         do ozostawienia rozkładarki oraz materiałów i narzędzi Wykonawcy                   
         po skończonym dniu roboczym.

Warunki ogólne:
�  Wykonawca nie może być obarczany kosztami za opóźnienia 
         powstałe na skutek złych warunków atmosferycznych,

�  Wykonawca nie może być obarczany kosztami powstałymi
         na skutek wad projektu,

�  Wszelkie zmiany wysokości i kształtów profili muszą być 
         uzgadniane na piśmie,

�  Wszelkie materiały i urządzenia wniesione na teren budowy 
         przez Wykonawcę pozostają jego wyłączną własnością,

�  Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia  
         mechaniczne zainstalowanego produktu, po jego wbudowaniu 
         a zwłaszcza na stykach z innymi dobudowanymi
         elementami drogi,

�  Geodeci Zamawiającego zobowiązani są do sprawdzenia
         i odebrania dziennych działek roboczych przygotowanych
         do pracy rozkładarki,

�  Wszystkie prace formowania ślizgowego będą wykonywane 
         zgodnie z zatwierdzonym protokołem,

�  Warunki płatności: do uzgodnienia.

IV. Oferta
Oferta ważna do 31.12.2021
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Marcin Rosiński
tel: +48 692 844 723
mail: marcin.rosinski@mota-engil-ce.eu 

Mota-Engil Central Europe S.A.
ul. Opolska 110
31-323 Kraków
NIP: 675-00-01-573

www.mota-engil-ce.eu

 
 

 
 

 


