
Sobótka: Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w

miejscowości Sulistrowiczki - Etap I (ul. Leśna)

Numer ogłoszenia: 190205 - 2009; data zamieszczenia: 28.10.2009

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: 159151 - 2009r.

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) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w

miejscowości Sulistrowiczki - Etap I (ul. Leśna).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Zamawiający zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn.:

Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka w miejscowości Sulistrowiczki - Etap I (ul. Leśna). 2.

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

a w szczególności zobowiązany jest do: 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. 3. Roboty drogowe odbudowa zniszczonej

podbudowy, uzupełnienie istniejącej warstwy podbudowy bitumicznej , wykonanie dywanika z BA o gr 5 cm na

istniejącej podbudowie bitumicznej, wykonanie pobocza wzmocnionego, odbudowę istniejących przepustów

drogowych wraz z ich ujednoliceniem w zakresie konstrukcji i średnicy, odbudowę rowów wraz ze wzmocnieniem ich

poprzez ułoŜenie na skarpach i przeciwskarpach rowów płyt aŜurowych i wzmocnienie dna korytkiem betonowym

40x60 cm układanym na podsypce cem. - piask., oczyszczenie istniejącej kanalizacji deszczowej na odcinku ok. 10

m Szczegółowy zakres robót określony jest w kosztorysie ofertowym, opracowanym na podstawie przedmiaru

robót. 4. Roboty określone w ust. 3 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.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.23.32.89-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części:

76229.51 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DUDGRA Remont Dróg, GraŜyna Majewska, ul. Kuźnicza 48/13, 50-138 Wrocław, kraj/woj.

dolnośląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH

Z NAJNIśSZĄ

I NAJWYśSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 76229.51

Oferta z najniŜszą ceną: 76229.51 oferta z najwyŜszą ceną: 83871.59

Waluta: PLN.
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