
Sobótka: Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka

Numer ogłoszenia: 322302 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

BZP: 229628 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks

071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Remont

nawierzchni dróg stanowiących własność Gminy Sobótka składający się z 7 (siedmiu) elementów 2.Szczegółowy

zakres remontu przedstawia się następująco: - remont nawierzchni dróg miejskich w rejonie ulic: Rynek, Św.Jakuba,

Kościuszki, Szkolnej, Świdnickiej i Mickiewicza w Sobótce: frezowanie istniejących nawierzchni, uzupełnienie

podbudowy warstwą wyrównawczą z masy mineralno- bitumicznej, ułoŜenie warstwy pośredniej z geosiatki,

skropienie asfaltem drogowym, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-mastyksowej, wymiana

istniejących krawęŜników betonowych na nowe - granitowe, wykonanie rolki z kostki granitowej, regulacja armatury

drogowej(studzienki, hydranty, kraty ściekowe itp.) - remont nawierzchni części ul. Czystej w Sobótce: frezowanie

istniejącej nawierzchni, uzupełnienie podbudowy warstwą wyrównawczą z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie

poszerzenia na łuku drogi oraz 2 mijanek z pełną podbudową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego -

remont nawierzchni ulicy Tartacznej w Sobótce: frezowanie istniejącej nawierzchni, uzupełnienie podbudowy warstwą

wyrównwczą z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, wymiana

istniejących krawęŜników betonowych na nowe o wym.15x30x100cm. - remont nawierzchni ulicy Armii Krajowej w

Sobótce: frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego - remont

nawierzchni drogi stanowiącej pętlę autobusową na drodze gminnej w śerzuszycach działka nr 54: uzupełnienie

podbudowy tłuczniowej, wykonanie warstwy ścieralnej - remont nawierzchni drogi gminnej w Starym Zamku - dz. nr

228 (ul. OkręŜna) - I szy etap: uzupełnienie podbudowy tłuczniowej, wykonanie warstwy ścieralnej - remont

nawierzchni drogi gminnej w Starym Zamku - dz.nr 228 - II gi etap: opis jw. 3. Szczegółowy zakres robót określony

jest w kosztorysie ofertowym, opracowanym na podstawie przedmiarów robót oraz dokumentacji projektowej.

4.Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie ze

sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. 2) Roboty prowadzone będą zgodnie z wymogami BHP oraz

p-poŜ. a takŜe przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 3)

Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. KaŜdy odpad musi być zagospodarowany

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów

potwierdzających ich zagospodarowanie. 4) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie

Wykonawca, co oznacza, Ŝe nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 5) Wykonawca odpowiada za

bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót. 6) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania

robót. 7)Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim
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prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie. 8) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni naleŜytą

eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres

realizacji robót, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w

nocy i utrzymanie ich w naleŜytym stanie przez okres trwania robót. 9) Wykonawca poniesie wszelkie koszty

związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym równieŜ koszty wyłączeń, włączeń,

prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a takŜe koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną

dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z

Zamawiającym. 10) Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do

prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w

zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 11) Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt inwentaryzację

powykonawczą (w wersji elektronicznej), przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej,

skalibrowana w formatach do wyboru: - grafika wektorowa - DXF, SHAPE, - grafika rastrowa - pliki TIF i TFW o

takiej samej nazwie w jednym katalogu. 12) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i

dojście do posesji znajdujących się na odcinku remontowanych dróg. 13) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego

wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagroŜeń oraz

wynikających z konieczności zapobieŜenia awarii. 14) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi

niezbędne media do wykonania robót, w szczególnosci energię elektryczną, wodę itp. 15) Wykonawca zobowiązany

jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym Ŝe

koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca co oznacza, Ŝe nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

16) Wykonawca ponosi ryzyko obraŜeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób

trzecich. 17) Wykonawca zobowiązuje sie wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych o odpowiednich

parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających aktualne cetryfikaty lub deklaracje zgodności

(wymagane odrębnymi przepisami - w tym Prawa budowlanego) oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 18)

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego

przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru ostatecznego robót)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.30.00-8, 45.23.31.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Skanska S.A., ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2735670,73 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 3364875,00

Oferta z najniŜszą ceną: 3364875,00 / Oferta z najwyŜszą ceną: 3627621,13

Waluta: PLN.

file:///D:/przetargi nasze/2013/drogi/udzielenie zamówienia.html

2 z 2 2013-08-09 10:46


