
Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 46973-2010 z dnia 2010-03-03 r. Og oszenie o zamówieniu - I owa
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uzbrojenia terenu strefy gospodarczej przy autostradzie A-18 etap II ( podstrefa
Azalia i Magnolia), w zakresie sieci wod.- kan. oraz wybudowanie dróg o nawierzchni bitumicznej nr 1 i nr 2. Dane
ogólne...
Termin sk adania ofert: 2010-03-18

owa: Uzbrojenie strefy aktywno ci gospodarczej przy autostradzie A-18, w
Gminie I owa - etap II

Numer og oszenia: 86897 - 2010; data zamieszczenia: 16.04.2010
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:

46973 - 2010r.

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: Uzbrojenie strefy aktywno ci gospodarczej przy autostradzie

A-18, w Gminie I owa - etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie uzbrojenia terenu strefy

gospodarczej przy autostradzie A-18 etap II ( podstrefa Azalia i Magnolia), w zakresie sieci wod.- kan. oraz

wybudowanie dróg o nawierzchni bitumicznej nr 1 i nr 2. Dane ogólne i podstawowe parametry robót : 5.1 Sie

wodoci gowa - w czenie W1 Ruroci g fi 90 mm PE zgrzewane - 108 mb Ruroci g fi 110 mm PE zgrzewane - 2444,50

mb Hydranty nadziemne fi 80 mm , z zasuwami ko nierzowymi - 24 kpl Zasuwy ko nierzowe sekcyjne fi 100 - 4 kpl 5.2

Kanalizacja sanitarna ( podci nieniowa ) - w czenie P10 Ruroci g fi 90mmPE zgrzewane - 105,5 mb Ruroci g fi 110

mm zgrzewane - 1936 mb Studnie przy czeniowe betonowe fi 1000mm ,z zaworem podci nieniowym - 26 studni

Zasuwa ko nierzowa fi 100m - 2 kpl 5.3 Kanalizacja deszczowa Ruroci g fi 200mm PVC - 120 mb Ruroci g fi 250mm

PVC - 281 mb Ruroci g fi 315 mm PVC - 284 mb Ruroci g fi 400 mmPVC - 664,5 mb Ruroci g fi 500 mm PVC - 581

mb Ruroci g fi 630 mm PVC - 635 mb Studnie rewizyjne betonowe fi 1200mm - 52 studnie Studzienki ciekowe

betonowe fi 500 mm - 3 kpl 5. 4 Zbiornik wód deszczowych o wymiarach 16m x 25m Ziemny , uszczelniony foli  PEHD

gr.2 mm, z obsypk  i stabilizacj  z p yt betonowych a urowych grubo ci 8 cm ; korona zbiornika wy ona chodnikiem z

yt betonowych 50x50x7 cm o powierzchni 88 m2 ; balustrada stalowa z rur wysoko ci 110 cm i d ugo ci 96mb. 5.5

Drogi nr 1 i nr 2 Warstwa cieralna z mieszanki mastyksowo - gresowej (SMA)o grubo ci 5 cm ; podbudowa zasadnicza



z betonu asfaltowego o grubo ci 13 cm ; podbudowa pomocnicza z kruszywa amanego o grubo ci 20 cm ; pod e

gruntowe wzmocnione stabilizacj  cementem o grubo ci 15 cm ; szeroko  dróg - 6mb. Powierzchnia drogi nr 1 -

8708,30 m2 ; kraw nik betonowy 20x30 cm - 2662mb. Powierzchnia drogi nr 2 - 1534 m2 ; droga bez kraw nika.

Dok adny zakres i opis technologii wykonania robót znajduje si  w za czonym projekcie budowlanym; przedmiarze robót

oraz opracowanej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..

II.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.22.00.00-5, 45.23.31.40-2, 45.23.21.50-8, 45.23.24.00-6, 45.23.24.40-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: tak, projekt/program:

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Priorytet I, Dzia anie 1.2 Tworzenie obszarów

aktywno ci gospodarczej i promocja gospodarcza..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Konsorcjum Firm SZOSA POLSKA Sp. z o.o. - Lider, Budownictwo Drogowo-Sanitarne **FUCHS** Sp. z o.o. -

Partner, ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Pozna , kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa warto  zamówienia (bez VAT): 2983975,19 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 2983975,19

Oferta z najni sz  cen : 2983975,19 / Oferta z najwy sz  cen : 3714100,01

Waluta: PLN.


