
Og oszenie powi zane:

Og oszenie nr 305184-2009 z dnia 2009-09-04 r. Og oszenie o zamówieniu - I owa

Dane ogólne i parametry robót: W wyniku realizacji niniejszego zadania zostan  zrealizowane nast puj ce elementy:- droga na

odcinku L = km 0+0,00 do 0+101,10), tj. L=122,30 mb; - szeroko  jezdni -6,00m; - spadek poprzeczny jezdni...

Termin sk adania ofert: 2009-09-28

owa: Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania - Przebudowa ulicy Ogrodowej
nr 101114 F w I owej - poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego
Numer og oszenia: 167935 - 2009; data zamieszczenia: 02.10.2009

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:

305184 - 2009r.

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) OKRE LENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania - Przebudowa ulicy

Ogrodowej nr 101114 F w I owej - poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: Dane ogólne i parametry robót :W wyniku realizacji niniejszego zadania zostan

zrealizowane nast puj ce elementy:- droga na odcinku L = km 0+0,00 do 0+101,10), tj. L=122,30 mb- szeroko  jezdni

-6,00m- spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2%- szeroko  chodnika 2,00m. Podbudowa z kruszywa naturalnego amanego

gr. 22 cm stabilizowanego mechanicznie Podbudowa cementowo piaskowa 3 cm 1:4 Grunt stabilizowany cementem 15 cm

Nawierzchnia dróg i zjazdów z kostki betonowej typu (Polbruk) gr.8 cm Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm z podsypk  z

piasku rednioziarnistego 5 cm Odwodnienie przebudowanej ulicy zgodnie z projektem nast pi do projektowanych wpustów

deszczowych ulicznych zlokalizowanych/g projektu, przykanaliki z rur PCV 160mm i 200mm typu S lite o po czeniach

kielichowych z uszczelk  gumow , studnie z prefabrykowanych kr gów betonowych 1200mm przykryte p yt elbetow  na

pier cieniu odci aj cym, na p ycie w az eliwny typu ci kiego. Studzienki ciekowe do wpustów ulicznych z elementów

betonowych 450mm z osadnikiem, zwie czonych wpustem eliwnym typu D400. Odprowadzenie wody poprzez studzienki do

istniej cej kanalizacji deszczowej Kraw nik betonowy 100x30x15 cm ; obrze e 30x8 cm. Szczegó owy zakres robót okre la

dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

II.1.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8.

II.1.5) Ca kowita ko cowa warto  zamówienia (bez VAT) obejmuj ca wszystkie zamówienia i cz ci: 187553.01 PLN.



SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

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

Przedsi biorstwo Budowlane JANBUD Sp. z o.o., ul. Okrzei 104, 68-200 ary, kraj/woj. lubuskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ CYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z

NAJNI SZ

I NAJWY SZ  CEN (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 187553.01

Oferta z najni sz  cen : 187553.01 oferta z najwy sz  cen : 187553.01

Waluta: PLN.


