
Sobótka: Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w

miejscowościach: Strzegomiany - etap III (ul. Letniskowa km 0,130 - 0,510),

Rogów Sobócki - etap I (ul. Polna km 0,00 - 0,230), Przemiłów - etap I (ul.

Turystyczna km 0,00 - 0,250)

Numer ogłoszenia: 180108 - 2012; data zamieszczenia: 30.05.2012

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: 145376 - 2012r.

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 w

miejscowościach: Strzegomiany - etap III (ul. Letniskowa km 0,130 - 0,510), Rogów Sobócki - etap I (ul. Polna km

0,00 - 0,230), Przemiłów - etap I (ul. Turystyczna km 0,00 - 0,250).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

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

stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowościach: Strzegomiany - etap III (ul. Letniskowa km 0,130 -

0,510), Rogów Sobócki - etap I (ul.Polna km 0,00 - 0,230), Przemiłów - etap I (ul. Turystyczna km 0,00 - 0,250).

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego,

a w szczególności zobowiązany jest do: zapewnienie dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia dróg oraz

wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego,

wykonanie przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w

zakresie przepisów bhp i p.poŜ. oraz wyposaŜonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzieŜ, zapewnienie nadzoru

technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,

dostarczenia atestów oraz świadectw jakości uŜywanych materiałów, ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód,

które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z

określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Zakres robót drogowych w ramach zadania: 1)

Remont ul. Letniskowej w Strzegomianach - etap III (km 0,130 ÷ 0,510) mechaniczne rozebranie nawierzchni z

mieszanki mineralno-bitumicznej (powierzchnie rozebrania w rejonie włączenia do dróg o nawierzchni asfaltowej),

rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 15 cm z pasa wzdłuŜ korytka ściekowego trójkątnego pod ułoŜenie

nawierzchni asfaltowej, rozebranie i ponowne obsadzenie krawęŜników betonowych, wykonanie drenaŜu wgłębnego

poprzecznego, wykonanie drenaŜu podłuŜnego na odcinku drogi w km 0+215÷0+260 zlokalizowany w

prawostronnym poboczu o długości L=45 m z podłączeniem do wpustu ulicznego w km 0+215, podłączenie drenaŜu

poprzecznego do istniejących wpustów ulicznych, wykonanie zjazdów wykończonych warstwą jezdną z betonu

asfaltowego o grubości 5 cm po zagęszczeniu, mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1,0

kg/m2 , wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltowo-grysową w ilości 75 kg/m2, wykonanie

warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m2). wykonanie
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pobocza wzmocnionego, ustawianie krawęŜników betonowych 15x30 cm bez ławy, na podsypce cementowo-

piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, ustawianie krawęŜników betonowych 15x30 cm wraz z

wykonaniem ławy betonowej zwykłej. KrawęŜnik według konstrukcji zjazdów -wtopiony-, wykonanie ścieku ulicznego

z elementów betonowych zbrojonych z kratą ściekową Ŝelbetową o łącznej długości 31,5 m, regulacja pionowa

kratek ściekowych ulicznych, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych,

opracowanie planu organizacji ruchu na czas budowy wraz z montaŜem znaków drogowych pionowych. 2) Remont

ul. Polnej w Rogowie Sobóckim - etap I (km 0,00 ÷ 0,230) mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki

mineralno-bitumicznej (powierzchnie rozebrania w rejonie włączenia do dróg o nawierzchni asfaltowej), korytowanie

drogi na głębokości 20 cm, wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm, wykonanie podbudowy z

tłucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5/63 mm mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1,0

kg/m2 , wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 5 cm (125

kg/m2), wykonanie zjazdów wykończonych warstwą jezdną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm po zagęszczeniu,

wykonanie pobocza wzmocnionego, ułoŜenie ścieków z prefabrykatów betonowych o wymiarach 60 x 50 x 20 cm na

podsypce cementowo-piaskowej, ściek lewostronny, oczyszczanie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp,

oczyszczenie przepustów rurowych o średnicy 0,5÷0,6 m, umocnienie skarp i dna płytkami aŜurowymi 60 x 40 x 10

cm - płyty MEBA, wykonanie rurociągu o średnicy 300 mm PCV z montaŜem wylotu betonowego, wymiana pokrywy

na pokrywę z włazem Ŝeliwnym wpustowym ulicznym nad istniejącą studzienką rewizyjną, regulacja pionowa kratek

ściekowych ulicznych, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, opracowanie planu

organizacji ruchu na czas budowy wraz z montaŜem znaków drogowych pionowych. 3) Remont ul. Turystycznej w

Przemiłowie - etap I (km 0,00 ÷ 0,250) mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej

(powierzchnie rozebrania w rejonie włączenia do dróg o nawierzchni asfaltowej), korytowanie drogi na głębokości 20

cm, wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 15 cm, wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o

uziarnieniu 31,5/63 mm mechaniczne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych w ilości 1,0 kg/m2 , wykonanie

warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa po zagęszczeniu 5 cm (125 kg/m2), wykonanie

pobocza wzmocnionego, wykonanie zjazdów wykończonych warstwą jezdną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm

po zagęszczeniu, wykonanie krawęŜników betonowych wtopionych o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce

cementowo - piaskowej bez ław, ułoŜenie ścieków z prefabrykatów betonowych o wymiarach 60 x 50 x 20 cm na

podsypce cementowo-piaskowej, ściek prawostronny na całej długości drogi, oczyszczanie rowów z namułu z

profilowaniem dna i skarp, umocnienie skarp i dna płytkami aŜurowymi 60 x 40 x 10 cm - płyty MEBA, montaŜ płyty

przejazdowej w postaci ceownika odwróconego osi ścieku betonowego pod zjazdami prawostronnymi, oczyszczenie

przepustów rurowych o średnicy 0,3÷0,6 m, wykonanie części przelotowej przepustów drogowych o średnicy 0,40

m, wykonanie ścianek czołowych z betonu dla przepustów o średnicy 0,40 m, regulacja pionowa kratek ściekowych

ulicznych, regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, opracowanie planu organizacji

ruchu na czas budowy wraz z montaŜem znaków drogowych pionowych. Szczegółowy zakres robót określony jest w

kosztorysie ofertowym, opracowanym na podstawie przedmiaru robót. Roboty określone powyŜej powinny być

wykonane zgodnie z posiadaną dokumentacją techniczną, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i

odbioru robót budowlanych, przepisami prawa budowlanego, normami polskimi i sztuką budowlaną. Wszystkie prace

objęte zamówieniem naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 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: 30.05.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
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IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Heilit+Woerner Budowlana Sp. z o.o.,, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wysoka, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 536334,46 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 420672,94

Oferta z najniŜszą ceną: 420672,94 / Oferta z najwyŜszą ceną: 437409,31

Waluta: PLN.
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