
owa: Przebudowa ulicy Blacharskiej w I owej
Numer og oszenia: 189737 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010

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: 155239 - 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: Przebudowa ulicy Blacharskiej w I owej.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ul. Blacharskiej polegaj cego na wymianie
istniej cej nawierzchni gruntowo - lowej na nawierzchni  asfaltow  wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa amanego i odwodnieniem
korpusu drogi . D ugo  remontowanej drogi wynosi 499 mb , szeroko  5 m. Odwodnienie drogi powierzchniowe w postaci cieków
betonowych o wymiarach 500x600x150mm i d ugo ci cznej 380 mb ; zbiórka wody do trzech studzienek ciekowych 500mm, z
odprowadzeniem wody do rowu odkrytego w postaci kana u z rur pvc Dn160 mm. Dane ogólne i parametry robót : W wyniku realizacji
niniejszego zadania zostan  zrealizowane nast puj ce elementy: 1.Remont ulicy Blacharskiej Poz. przedmiaru robót od 1 - 26 : Roboty
ziemne korytowania korpusu drogi , z wywozem na wysypisko odpadów - 836,70 m3 ; warstwa ods czaj ca gr. 10 cm z piasku
gruboziarnistego o powierzchni - 2690 m2 ; podbudowa z kruszywa amanego gr.15 cm - 2690 m2 ; nawierzchnia z betonu asfaltowego
cieralna gr.6 cm - 2540 m2 ; odwodnienie : cieki betonowe 500x600x150 mm na awie o d ugo ci -380 mb ; studzienki ciekowe Dn

500mm - sztuk 3 ; kana  z rur pvc Dn160mm o d ugo ci - 32,50 mb ; oznakowanie pionowe- szt.1 ; roboty wyko czeniowe poboczy , z
humusowaniem -709 m2 Szczegó owy zakres i technologi  robót okre laj  przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót.
II.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.23-8, 45.23.30.00-9, 45.23.24.10-9.

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: 15.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum Firm Przedsi biorstwo Robót Drogowych Spó ka z o.o. -Lider i Przedsi biorstwo Wielobran owe GEOBUD Artur
Mróz, Ja owiec 56, 59-800 Luba , kraj/woj. dolno skie.

IV.5) Szacunkowa warto  zamówienia (bez VAT): 241568,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ  I NAJWY SZ  CEN

Cena wybranej oferty: 241568,80
Oferta z najni sz  cen : 241568,80 / Oferta z najwy sz  cen : 293066,01
Waluta: PLN.


