
Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 82305-2011 z dnia 2011-03-14 r. Og oszenie o zamówieniu - I owa
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy istniej cych dróg gminnych , w miejscowo ciach Gminy I owa Technologia robót obejmuje:
roboty pomiarowe w rejonie pasa robót; korytowanie wraz z odwozem gruntu i wbudowaniem w pobocza;...
Termin sk adania ofert: 2011-03-29

owa: Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych, poprzez
przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo - I etap, w

miejscowo ciach: Borowe, Czy ówek, Wilkowisko, Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin
aga ski, Czerna, Klików.

Numer og oszenia: 83154 - 2011; data zamieszczenia: 19.04.2011
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych: tak, numer og oszenia w BZP: 82305 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówie  Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz d Miejski w I owej, ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00, faks 0-68 368 14 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych, poprzez

przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo - I etap, w miejscowo ciach: Borowe, Czy ówek, Wilkowisko,

Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin aga ski, Czerna, Klików..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: Zadanie obejmuje przebudow  dróg gminnych nr F001848, F001849, F001850 i F001865 w Borowem,

F001867 i F001870 w Czy ówku, F001860, F001861 F001862 w Wilkowisku, F001843 w Jankowej aga skiej, F001827, F001830, F001831 i

F001832 w Szczepanowie, F001837, F001833 i F001838 w Koninie aga skim, F001812 w Czernej i F001822 w Klikowie w gminie I owa.

Projektowane parametry dróg gminnych na terenie gminy - Szeroko  jezdni, 3,00-5,00m - Pr dko  30-50 km/h - Spadek poprzeczny

przebudowywanych dróg 2%-3% zale nie od obecnego ukszta towania - Odprowadzenie wód opadowych poprzez odpowiednie spadki na

pobocze, do rowów - Nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego grubo  5cm - Chodniki( istniej ce) wydzielone lini  ci  z pasa jezdni oraz

pozostawione w stanie nie naruszonym z kostki betonowej typu Polbruk lub p ytek chodnikowych betonowych. Projektowane roboty : Technologia

robót obejmuje : roboty pomiarowe w rejonie pasa robót; korytowanie wraz z odwozem gruntu i wbudowaniem w pobocza ; wykonanie podbudowy

z kruszywa amanego grubo ci 15 cm z utrwaleniem powierzchniowym grysami; wykonanie nawierzchni zamykaj cej cieralnej z betonu

asfaltowego grubo ci 5 cm; oznakowanie dróg pionowe ( s upki i tarcze ) i poziome( farba chlorokauczukowa ) ; plantowanie i regulacja poboczy;

wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych. W wyniku realizacji niniejszego zadania zostan  zrealizowane nast puj ce elementy: 1. Wie

Borowe : drogi gminne nr F001848, F001849, nr F001850, nr F001865 Powierzchnia nawierzchni asfaltowej w/w dróg po przebudowie : 4480 m2;

2. Wie  Czerna : droga gminna nr F001848 Powierzchnia nawierzchni asfaltowej drogi po przebudowie : 3576 m2 3 Wie  Czy ówek : drogi gminne

nr F 001867 , nr F001870 Powierzchnia nawierzchni asfaltowej w/w dróg po przebudowie : 4872m2 4. Wie  Jankowa aga ska : droga gminna nr

F001843 Powierzchnia nawierzchni asfaltowej drogi po przebudowie : 1485 m2 5. Wie  Klików : droga gminna nr F001822 Powierzchnia

nawierzchni asfaltowej drogi po przebudowie : 1980 m2 6. Wie  Konin aga ski : drogi gminne nr F001837 , nr F001838 ,nr F001833

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej w/w dróg po przebudowie : 5404 m2 7. Wie  Szczepanów : drogi gminne nr F001827 , nr F001830 , nr

F001831 ,nr F001830 Powierzchnia nawierzchni asfaltowej w/w dróg po przebudowie : 1987 m2 8. Wie  Wilkowisko : drogi gminne nr F001860, nr

F001862 Powierzchnia nawierzchni asfaltowej w/w dróg po przebudowie : 1680 m2 Ogó em nowa nawierzchnia asfaltowa dróg po przebudowie :

25 464 m2 Odwodnienie: Poprzez odpowiednie spadki na pobocze, do rowów Wycinka drzew : Nie przewiduje si  wycinki drzew. Roboty ziemne:

Wielko  robót ziemnych obliczono metod  korytowania uwzgl dniaj c projektowany przebieg niwelety. Wielko ci robót ziemnych uj to w



przedmiarach kosztorysowych. Dok adny opis zakresu i technologii wykonania znajduje si  w za czonej dokumentacji projektowej, przedmiarze

robót ( lepy kosztorys ofertowy ) oraz opracowanej specyfikacji technicznej..

II.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Sudeckie Przedsi biorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska 19, 58-514 Jelenia Góra, kraj/woj. dolno skie.

IV.5) Szacunkowa warto  zamówienia (bez VAT): 1145737,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ  I NAJWY SZ  CEN

Cena wybranej oferty: 1145737,50

Oferta z najni sz  cen : 1145737,50 / Oferta z najwy sz  cen : 1798698,00

Waluta: PLN.


