
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 155904-2012 z dnia 2012-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Iłowa
Zadanie pn. Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej -etap I obejmuje wykonanie robót branży drogowej jako wiodącej ;
robót budowlanych konstrukcyjnych komory technologicznej i fontann; robót sanitarnych w zakresie przyłączy
wod.-kan....
Termin składania ofert: 2012-06-01

Iłowa: Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej- I etap

Numer ogłoszenia: 231980 - 2012; data zamieszczenia: 03.07.2012

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: 155904 - 2012r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, woj. lubuskie, tel. 68 368 14

00, faks 68 368 14 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej- I etap.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie pn. Rewitalizacja Placu Wolności w Iłowej -etap I obejmuje

wykonanie robót branży drogowej jako wiodącej ; robót budowlanych konstrukcyjnych komory technologicznej i

fontann; robót sanitarnych w zakresie przyłączy wod.-kan. oraz robót branży elektrycznej linii kablowych

oświetlenia terenu , zasilania i wyposażenia komory technologicznej ; doprowadzeniem do nich przyłącza wody i

odprowadzeniem z nich wody do kanalizacji deszczowej ; wykonanie zieleni i nasadzeń. W wyniku realizacji

przedmiotowego zadania zostaną zrealizowane następujące elementy robót : 1. Roboty branży drogowej 1.1

Roboty przygotowawcze : pomiarowe ; karczowanie krzewów; wycinka drzew wraz z frezowaniem pni , pocięcie

grubizny i wywóz do 2 km ; rozebranie istniejących chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm : 830 m2 ;

rozebranie obrzeży betonowych :150mb ; rozebranie krawężników betonowych : 150 mb ; załadowanie i wywóż

gruzu wraz z opłatą utylizacyjną na wysypisko do 5 km : 65m3 ; przestawienie istniejących ławek parkowych wraz

z koszami. 1.2 Roboty ziemne : wykopy : 425 m3 ; przygotowanie i profilowanie podłóż pod nawierzchnie : 2690

m2 1.3 Nawierzchnie : kostka kamienna granitowa o wysokości 5 cm kolor popielaty : 1080 m2 ; kostka kamienna

granitowa o wysokości 5 cm kolor ciemnoszary : 805 m2 ; kostka kamienna granitowa o wysokości 5 cm kolor

czarny : 805 m2 ; nawierzchnia z płyt granitowych 50x50x5 cm : 80 m2 ; nawierzchnia z płyt granitowych ,z
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otworami na dysze : 4,50 m2 1.4 Elementy ulic : krawężnik kamienny 15x30 cm na ławie betonowej : 240 mb ;

obrzeża kamienne ( obramowanie zieleni ) o wym. 8x25 cm : 460 mb 1.5 Zieleń drogowa : posadzenie drzew

liściastych z uformowaną bryłą : 15 szt ; nasadzenia krzewów żywopłotowych : 240 szt. 2. Roboty budowlane

konstrukcyjne 2.1. Fontanny nr 1 i nr 2 : Górna powierzchnia to przykrycie z granitowych płyt o wymiarach 50 x

50 cm i grubości 5 cm ; wewnętrzna część układana w niecce fontanny i mocowana w płycie dennej to

konstrukcja metalowa podpierająca płyty górne. Składa się kwadratowych rur i płaskich blach ustalających

położenie płyt. Podstawowa konstrukcja to żelbetowa niecka fontanny o kształcie kwadratowego doku który w

rzucie ma wymiary zewnętrzne 5,10 x 5,10 m. Grubości ścian i płyty dennej wynosi 25 cm. Całkowita wysokość

niecki fontanny uwzględniając płyty przykrywające wynosi 85 cm. 2.2 Komora technologiczna Komora

echnologiczna o wymiarach wewnętrznych w rzucie 2,50 x 3,00 m, posiada wysokość 2,30 m w świetle. Składa

się ona z żelbetowych prefabrykowanych płyt przykrywających, żelbetowych ścian i żelbetowej płyty dennej.

3.Roboty sanitarne 3.1 Roboty przygotowawcze : rozbiórki nawierzchni ulic, parkingów , krawężników i

podbudowy celem włączenia przyłączy wod. - kan. do istniejących rurociągów 3.2 Roboty ziemne : wykopy

:134m3; ażurowe wzmocnienie wykopów :114 m2 ; zasypki rurociągów i wywóz nadmiaru ziemi : 33m3 3.3

Odwodnienie korpusu placu : wykonanie p[rzyłącza wodociągowego PE 32mm: 33mb ; montaż układu

pomiarowego wody ; montaż kanałów pvc 110mm: 14 mb ; montaż kanałów pvc 200mm : 55mb ; montaż zasuw

kołnierzowych 100 mm; 2 szt ; studnia rewizyjna 1200 mm i głębokości 1m z obudową : szt 1; studzienki

rewizyjne pvc Tegra 600 : szt.5 ; odwodnienie liniowe Aco Drein : 52 mb studzienka odwadniająca place wodne

500mm, z kratą i pompą zatapialną 3m3/h : szt.1 3.4 Odtworzenie krawężników i nawierzchni z kostki kamiennej i

polbruku z odzysku wraz z podbudową : 28 m2 4. Roboty elektryczne 4.1 Zasilanie kablem YAKY 4x35mm2 i

posadowienie szafki oświetleniowej RO : 3mb 4.2 Linia kablowa oświetlenia YAKY 4x25mm2: 213,6mb ;

posadowienie słupów oświetlenia zewnętrznego, z wysięgnikiem, zabezpieczeniem , przewodami i oprawą : 12

szt 4.3 Zasilanie kablem YAKY 4x25mm2: 50mb ; montaż rozdzielni RF , w komorze technologicznej oraz

instalacja oświetleniowa , gniazd i wyrównawcza 4.4 Prace towarzyszące : wyłączenia i dopuszczenia ; pomiary

geodezyjne powykonawcze..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.22.30.00-6, 45.23.00.00-8, 45.31.56.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,

projekt/program: Program Operacyjny - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów

rybackich 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
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IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe KAMBUD, ul. Wyspiańskiego 22, 67-100 Nowa Sól, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 958774,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty: 1199972,11

Oferta z najniższą ceną: 1199972,11 / Oferta z najwyższą ceną: 1238327,21

Waluta: PLN.
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